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67. KITAB NIKAH

Dalam riwayat An-Nasafi lafazh basmalah disebutkan lebih

dahulu daripada 'Kitab Nikah'. Sementara dalam riwayat Al Farabri,

lafazhbasmalah justru disebutkan sesudahnya. Secara etimologi nikah

artinya mengumpulkan dan saling memasuki. Hanya saja mereka yang

berpendapat bahwa kata tersebut bermakna 'mengumpulkan' adalah

ditinjau dari segi majaz. Al Farra' berkata, "Jika dibaca an-nukfuu

artinya nama kemaluan, dan boleh juga dibaca an-nikfuu. Kemudian

kata ini sangat sering digunakan untuk menyebut hubungan intim

(senggama). Akad disebut nikah, karena akad merupakan sebab

terjadinya hubungan intim. Abu Qasim Az-Zajjaji berkata, "Nikah

berarti senggama dan akad." Sementara Al Farisi berkata, "Apabila

dikatakan 'nakafua fulanah au binti fulan' (dia menikahi seorang

perempuan atau anak perempuan si fulan) maka kata 'nikah' di sini

berarti akad. Namun jika dikatakan 'nakafua zauiatahu' (dia menikahi

istrinya), maka maksudnya adalah hubungan intim (senggama)."

Ulama yang lain berkata, "Makna dasar kata nakafua (nikah)

adalah keberadaan sesuatu menetapi yang lain seraya menguasainya.

Ia berlaku pada hal-hal yang indrawi dan juga maknawi. Dikatakan,

'nakafua al mathaar al ardhaa' (hujan menyirami bumi terus

menerus), 'nakafua an-nu'aas ainahu' (rasa kantuk menguasai

matanya), 'nakahtu al qamfua fil ardhi' (aku menaburkan gandum di
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tanah), dan'nakafuat al hashaatu akhfaafal ibif (batu-batu kerikil
terus-menerus menyertai tapal-tapal kaki unta)."

Adapun nikah dalam tinjauan syariat berarti akad dan juga

berarti hubungan intim (senggama) dalam makna majaz, menurut

pendapat yang shatrih. Hal itu karena banyaknya kata akad disebutkan

dalam Al Qur'an dan Sunnatr, hingga dikatakan tidak ada dalam Al

Qur'an penggunaan kata nikatr, kecuali dengan arti akad. Pernyataan

ini tidak dapat ditolak dengan firman Allah seperti, {# qT I ,"
(hingga dia menikahi suami yang lain), sebab pensyaratan telah

melakukan hubungan intim dalam menghalalkan perempuan yang

ditalak tiga untuk dinikatri kembali oleh mantan suaminya, hanya

ditetapkan berdasarkan sunnatr. Jika tidak, maka akad menjadi suatu

keharusan, sebab firman-Nya, '# ,* (Hingga dia menikahi)

maknanya hingga dia melakukan akad. Ingikanya hanya sekedar akad

sudah mencukupi bagi seorang perempuan yang ditalak tiga untuk

dinikahi lagi oleh mantan suaminya. Namun, sunnah menjelaskan

bahwa tidak ada mal<na implisit dari penyebutan batasan dalam ayat

itu, bahkan hal tersebut menjadi syarat setelah akad untuk melakukan

hubungan intim, sebagaimana menjadi syarat pula sesudah itu, yaifu

adanya talak kemudian iddah.

Abu Al Husain bin Faris memberi informasi bahwa kata nikah
tidak disebutkan dalam Al Qur'an melainkan dalam arti 'tazw,iij'
(mengambil pasangan hidup), kecuali pada firman Allah, gQt t3L.tt

Tw3Ji,r r t3. U ,p (ujilah anak-anak yatim, hingga apabila mereka

telah mencapai nikah). karena yang dimaksudkan di sini adalah usia

baligh.

Dalam salah satu penilapat madzhab Syaf i disebutkan seperti

pendapat ulama madzhab Hanafi,.bahwa nikah artinya senggama, juga

berarti akad dalam makna majaz. Dikatakan juga, bahwa nikah berarti

hubungan intim dan akad. kndapat'inilah yang ditegaskan Az-Zajjaji.
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Ini juga yang menurutku lebih kuat, meski ia lebih banyak digunakan

dengan arti akad. Sebagian lagi menguatkan pendapat pertama dengan

alasan nama-nama hubungan intim tersebut semuanya adalah kiasan,

karena cukup tabu untuk disebutkan secara terang-terangan, maka

sangat mustatril bila orang yang tidak memaksudkan sesuatu yang

kotor menggunakan nama yang sebenamya merupakan sesuatu yang

tabu. Dengan demikian, asal kata nikatr digunakan unhrk akad.

Namun, alasan ini baru bisa diterima jika telah disepakati bahwa

semua kata yang digunakan untuk menyebut hubungan intim adalah

kiasan. Kemudian Ibnu Al Qaththa' sempat mengumpulkan lebih

1000 kata yang biasa digunakan untuk menyebut hubungan intim.

1. Motivasi Untuk Menikah

Berdasarkan firman Allah,
'aflr 

lrcil t'-y € qu s $,*v1
*Nilahilah wanita-wanita (ain) yang knmu senangi. " (Qs' An-

Nisaa' [a]:3)

'^-b ?nt *a, *uY ; ;i'?'ft iyt #,rl i * *
,:p3*ir' .l-'4t,tr';i "; 4#:'^'-fii'- ,Jra

,tlJlt$'#k trtl * ,&;*P h' ,p dt r;+ ,rift;
"H ?tfr ,r'i ? 'i *r ite?" & 4,'u ;; ;1t tSut

6 zli Jv, ,tr"i"pt &f ;y 6 ei :vet Ju :?1e ,;t ti
i; d:'i aittri3r J*l(t z|1',:rut,;;f1'1 s1-rst?*1

$k3 tk'& rlt il,i*'d\ *3 ;v ?,t,k lt J ;.,
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,kl; ;JL ?*i 6,:i 7Alrrl.fqt, jy,*r, ci

,i t,f * +, rr'irtt L";:rt'i\|r,
5063. Dari Humaid bin Abu Humaid Ath-Thawil, dia mendengar

Anas bin Malik RA berkata, "Tiga orang mendatangi rumah-rumah

istri-istri Nabi SAW dan bertanya tentang ibadah Nabi SAW. Ketika

diberitahukan, maka seakan-akan mereka menganggap amalan mereka

terlalu sedikit. Mereka berkata, 'Dimana posisi kita dibanding

Rasulullah SAW? Yang Allah telah mengampuni dosa-dosanya yang

terdahulu dan yang akan datang'. Salah seorang mereka berkata,

'Adapun aku akan shalat malam selamanya'. Kemudian yang lainnya

berkata, 'Aku akan puasa sepanjang masa dan tidak berhenti puasa'.

Dan orang yang satunya lagi berkata, 'Aku akan menghindari

perempuan dan tidak menikah selamanya'. Kemudian Rasulullah

SAW datang dan bersabda,'Kalian yang mengatakan begini dan

begitu? Ketahuilah, demi Allah, sungguh aku orang yang paling takut

di antara kamu kepada Allah, dan orang yang paling tah,va di antara

kamu kepada-Nya, tetapi aku berpuasa dan berbuka, aku shalat dan

tidur, dan aku juga menikahi perempuan, maka barangsiapa

berpaling dari sunnahku, dia tidak termasuk golonganlan'."

'i,tfg 
)t-13 l5 * l-u,G'JL dfi';;,i ,S.ni ilu,q]rt *

&,vJt',H # qv st{Ju eqt etry'$|'&
'aj;;(Ji"f '(Ji u 3l'at-tjt,i,$ lf ;{b bV euit6{t
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5064. Dari Az-Ztthi, dia berkata: Urwah mengabarkan

kepadaku, sesungguhnya dia bertanya kepada Aisyah RA tentang

firman Allah, 'Dan jika kamu talan tidak dapat berlaku adil terhadap

(hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya) maka

kawinilah perempuan-perempuan lain yang lamu senangi: dua, tiga,

atau empat. Kemudian jika kamu talrut tidak dapat berlalru adil, maka

(kawinilah) satu orang saja atau budak-budakyang kamu miliki. Yang

demikian itu lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. Aisyatr berkata,

"Wahai putra saudariku, dahulu ada seorang anak perempuan yatim

yang berada dalam asuhan walinya, lalu walinya menyukai harta dan

kecantikannya, dia ingin menikahinya dengan mahar lebih sedikit dari

yang semestinya didapatkan perempuan sepertinya, maka mereka

dilarang menikahi perempuan-perempuan seperti itu kecuali berlaku

adil terhadap mereka dengan menyempurnakan mahar mereka.

Mereka pun diperintah menikatri perempuan-perempuan lain selain

perempuan-perempuan yatim ifu . "

Keterangan Hadits:

(Bab motivasi untuk menikah berdasarlwn firman Allah SW,
"Nikahilah wanita-wanita lain yang kamu senangi"). Al Ashili dan

Abu Al Waqt menambahkan kata, "ayat." Dalil yang dapat

disimpulkan bahwa ayat tersebut berbentuk perintah yang berindikasi

wajib, minimal hukumnya sunah, maka dianjurkan untuk

melakukannya. Al Qurthubi berkata, "Ayat itu tidak dapat dijadikan

dalil untuk substansi judul bab sebab ayat tersebut disebutkan dalam

konteks penjelasan jumlah perempuan yang boleh dinikahi." Mungkin

Imam Bukhari menyimpulkan kandungan judul bab ini dari perintah

menikahi perempuan yang baik mengingat adanya larangan untuk
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meninggalkan yang baik dan pelakunya dianggap melampaui batas.

Allah berfirman dalam surah Al Maa'idah [5] ayat 87, 6 p* ti:.,r,'l

t j!-i| U ;3 ?tt S;i (janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik

yang telah Allah halalkan bagi kamu dan janganlah kamu melampaui

batas).

Para ulama berbeda pendapat tentang hukum nikah. Menurut

para ulama madzhab Syaf i, ia bukan ibadah. Oleh karena itu, jika

seseorang menadzarkannya, maka tidak bersifat mengikat. Namun,

ulama madzhab Hanafi menganggapnya sebagai ibadah, tetapi

menurut penelitian bahwa bentuk yang disukai untuk melaksanakan

nikah 
-seperti 

akan dijelaskan- berkonsekwensi sebagai ibadah.

Barangsiapa menafikan unsur ibadah dalam pernikahan berarti hanya

memperhatikan pemikahan itu sendiri. Sedangkan mereka yang

menganggapnya sebagai ibadah memandang sisi lain dari pemikahan

itu.

Kemudian Imam Bukhari menyebutkan dua hadits. Hadits

pertama adalah hadits Anas. Ia termasuk hadits yang disepakati, tetapi

melalui dua jalur yang berbeda dari Anas.

F);:;fiiu; 17igo orang datang). Demikian dalam riwayat

Humaid, yakni menggunkan kata'ar-rahth'. Adapun dalam riwayat

Tsabit yang dikutip Imam Muslim disebutkan, "'4t 
?6bi g2 tfi'oi

*) * iO' ,rr; (Sesungguhnya beberapa orang sahabat Nabi SAW),

yakni menggunakan kata 'an-nafar'. Namun, kedua riwayat ini tidak

bertentangan. Kata 'ar-rahth'menunjukkan jumlah dari 3 sampai 10,

sedangkan kata 'an-nafar' menrmjukkan jumlah dari 3 sampai 9.

Kedua kata ini berbentuk jamak yang tidak memiliki bentuk tunggal.

Dalam riwayat mursal Sa'id bin Al Musayyab yang dikutip

Abdunazzaq, bahwa ketiga orang itu adalah Ali bin Abu Thalib,

Abdullah bin Amr bin Al Ash, dan Utsman bin Mazh'un. Ibnu

Mardawaih mengutip dari Al Hasan Al Adani, t1irtl'$, ,l,6l eW og
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iii(i ,# u1' *;l o41$t $:.F- oi 1,lti termasuk di antara orang-

orang yang hendak mengharamknn syahwat, maka turunkah ayat

dalam surah Al Maa'idah). Dalam kitab Al Asbab karya Al Wahidi

dinukil riwayat tanpa sanad, ,JJirt;t';-;i *ht#, l' 
'J'i:r'oi

\l "i.rt i#'itVi'#i i* t e: - d.u"iart U"a:*'C'+ti,C?j
t S4;,;t fJt i ff' 1".*ii'eiir-ai6up e,1 dipai
ri;i' rli/4iwxr ti*-'oi d" r,llla ,yfu itd, H.e-Pp
.p$t"i; rsJii.s,r--3r f;..frr.e ;,.ilr t'lrj-l't ,i:Jt & tict-

(sesungguhnya Rasulullah SAW mengingatkan manusia dan menalaii

mereka, maka berkumpullah sepuluh orang sahabat mereka adalah

Abu Bakar, (Jmar, Ali, Ibnu Mas'ud, Abu Dzar, Salim (mantan budak

Abu Hudzaifah), Al Miqdad, Salman, Abdullah bin Amr bin Al Ash,

dan Ma'qil bin Muqarrin -di rumah Utsman bin Mazh'un. Merela
pun sepakat untuk berpuasa di siang hari dan shalat di malam hari,

tidak tidur di atas tempat tidur, tidak makan daging, tidak mendekati

perempuan, dan memotong kemaluan masing-masing)." Seandainya

riwayat ini akurat, maka mungkin tiga orang yang datang itu adalah

yang menanyakan langsung. Terkadang peristiwa ini dinisbatkan

kepada ketiganya dan terkadang pula dinisbatkan kepada semuanya,

karena mereka bersekutu melakukannya. Asumsi bahwa mereka lebih

dari tiga orang diperkuat dengan riwayat Imam Muslim dari S'aid bin

Hisyam. Dia datang ke Madinah dan hendak menjual tanahnya untuk

berjuang di jalan Allah. Dia hendak berjihad melawan Romawi hingga

mati. Namun, dia bertemu beberapa orang di Madinah lalu mereka

melarangnya. Orang-orang mengabarkan bahwa dahulu ada enam

orang yang hendak berbuat demikian di masa Rasulullah SAW, dan

beliau pun melarang mereka. Ketika mereka menceritakan hal itu
kepadanya, maka dia rujuk kepada istrinya yang sudah diceraikannya.

Akan tetapi menyatakan bahwa Abdullah bin Amr berada

bersama mereka pada saat itu perlu ditinjau kembali, karena
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sepengetahuan saya, Utsman bin Mazh'un telah meninggal sebelum

Abdullah bin Amr hijrah ke Madinah.

t;|: *V h, ,t* Ut t'r? ,* (Mereka bertanya tentang ibadah

Nabi SAII) Dalam riwayat Muslim dari Alqamah disebutkan,l])t r1.

(yang dilakukan tanpa diketahui umum).

6;oi ni!€ lseot an-akan mereka menganggapnya sedikit). Asal

kata' t atq aalluha' adalah' taq aal aluuha', yak'ni masing-masing mereka

menganggap amalan mereka hanya sedikit.

'i?rttl-u Pt*l; trn' & Ct'u A iiitiut (Merekabertrata,

"Dimana posisi kita dibanding Rasulullah SAW? Allah telah

mengampuninya'). Dalam riwayat Al Hamawi dan Al Kasymihani

dikatakan, 'i'jb i lB"lfau telah diampuni). Ma|,rranya, barangsiapa

yang belum mengetahui mendapatkan hal seperti ini, maka sepatutnya

lebih bersungguh-sungguh dalam beribadah dengan harapan

mendapatkan ampunan, berbeda dengan orang yang telah diampuni.

Namun, Nabi SAW menjelaskan bahwa yang demikian tidak benar,

maka beliau mengisyaratkan bahwa dirinya adalah orang yang paling

takut di antara mereka. Hal ini dinisbatkan kepada posisi

penghambaan di sisi ketuhanan. Sementara dalam hadits Aisyah dan

Al Mughirah 
-yang 

disebutkan pada pembahasan tentang 
"!:)":

Malam- beliau mengisyaratkan kepada makna lain, yaitu OiJf Xri

ft'j<-2, tl-rc (Apakah aku tidak ingin menjadi hamba yang banyak

bersl.ukur)."

ri;(,1iitr,rt"l ;g $l $i'ilrl'Sa 6aun seorans mereka berkata,

"Adapun aku akan shalat malam selamanya"). Kata selamanya ini
berkaitan dengan kata "malam" bukan kata "shalat". Orang yang shalat

dan yang tidak menikah mengukuhkan pernyataan mereka dengan

kata'selamanya', berbeda dengan orang yang hendak berpuasa. Hal

itu karena orang yang berpuasa, mereka tidak berpuasa di malam hari
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dan juga hari-hari raya. Dalam riwayat Imam Muslim disebutkan, jEi

,ir.,4t ob i61! iilri Jtr') dt JsT ) '#]fi 
"r3t L":'li tlifi

(Sebagian mereka berkata, "Aku tidak mengawini perempuan."

Sebagian berkata, "Aku tidak makan daging." Sebagian lagi berkata,
"Aku tidak tidur di atas tempat tidur".).

Secara tekstual riwayat ini menunjukkan btrhwa jumlah mereka

yang berbicara lebih dari tiga orang, sebab tidak makan daging lebih
khusus daripada puasa terus menerus. Menghabiskan waktu malam

dengan mengerjakan shalat lebih khusus daripada tidak tidur di atas

tempat tidur. Hanya saja mungkin digabungkan dengan memahami

sebagiannya dalam konteks majaz.

;.ji i;lr €i',tA .l;'1t{p h' d* }t Ji:);w (Rasutuuah

SAW datang dan bersabda, 'Kalian yang mengatakan'). Dalam

riwayat Muslim disebutkan, C?tlrr *;a &, * lU' o,; 4t qt'!("
ii-f ftlwi t'yl',:U.6'Jtii ff @erkara itu sampai kepada Nabi SAt(

maka beliau memuji Allah dan menyanjung-Nya, lalu bersabda, "Apa

urusan beberapa orang yang mengatakan seperti ini? ").

Mungkin beliau SAW melarang perbuatan itu secara umum dan

terang-terangan tanpa menyebutkan individu-individu tertentu. Hal ini
dilakukan sebagai sikap lemah lembut terhadap mereka dan menutupi

keadaan mereka.

{l Vuiit l.f*l }l {Sunstuh aku orang yang pating takut di

qntara kamu kepada Allah, dan orang yang paling bertahua di antara

kamu kepada-Nya). Dalam kalimat ini terdapat bantahan terhadap

pemikiran mereka, yaitu adanya pengampunan tidak membutuhkan

tambahan ibadah, berbeda dengan yang lain. Beliau SAW
mengabarkan kepada mereka meski dirinya tidak berlebihan dalam

ibadah namun tetap merupakan orang paling takut dan bertakwa

dibanding mereka yang berlebihan, karena orang yang berlebihan

tidak akan terlepas dari kebosanan. Berbeda dengan orang yang
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berlaku sedang, mungkin dia lebih konsisten dalam beribadah.

Sementara sebaik-baik amal adalah yang dilakukan terus menerus.

Nabi SAW telah memberi bimbingan ke arah ini dalam sabdanya

dalam hadits yang lain, i.i t;* l:, P rb'ti l o.)t (Orang yang terus

berada di atas punggung hewan tunggangannya tidak dapat melewati

suatu negeri dan tidak ada pula tunggangan yang bertahan

bersamanya). Masalah ini akan dijelaskan lebih lanjut pada

pembahasan tentang kelembutan hati, dan sebagiannya telah

dipaparkan pada pembahasan tentang ilmu.

4 (Akan tetapi aku). Pernyataan ini berkaitan dengan sesuatu

yang tidak disebutkan secara tekstual, tetapi diindikasikan oleh

redaksi hadits, yakni aku dan kamu adalatr sama dalam ibadatr, tetapi

aku mengamalkan seperti ini.
t,"ia.t.

,fr'rr-U #',* +) ,yt (Barangsiapa berpaling dari sunnahlat

maka dia bukan dariku). Maksud 'sunnah' di sini adalah jalan hidup
beliau SAW, bukan 'sunnah'yang berhadapan dengan 'fordhu'. Kata
'raghiba 'pada hadits ini artinya berpaling dari sesuatu menuju yang

lain. Maksudnya, barangsiapa meninggalkan jalanku dan mengambil
jalan selainku, maka dia bukan dariku. Beliau SAW hendak menyindir
cara-cara rahbaniyah (kependetaan). Sesungguhnya mereka telah
mengada-ada sikap berlebihan dalam beribadah seperti yang

digambarkan Allah. Allah mencela mereka karena tidak dapat

konsisten dengan komitmen mereka sendiri. Adapun cara Nabi SAW
adalah lurus dan luwes. Beliau tidak puasa satu hari agar kuat

berpuasa keesokan harinya. Beliau tidur agar kuat melakukan shalat.

Beliau juga menikahi perempuan untuk meredakan gejolak syahwat

dan menjaga kehormatan diri serta memperbanyak keturunan.

Sabda beliau, "Bukan termasuk dariku", jika raghbah
(berpaling) di sini karena suatu penakwilan yang pelakunya dapat

ditolelir, maka makna 'bukan dariku', yakni tidak berada di atas
jalanku, dan ini tidak berkonsekuensi keluar dari agama. Adapun bila
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berpaling itu didasari sikap berlebihan yang menghantar kepada

keyakinan akan keunggulan perbuatannya, maka makna 'buknn

dariku' adalah bukan di atas agamaku, karena memiliki keyakinan

seperti itu merupakan salah satu jenis kekufuran.

Pjlajaran yang dapat diambil:

1. Keutamaan nikatr dan anjuran melakukannya.

2. Meneliti keadaan orang-orang besar agar dapat meneladani

perbuatan mereka, dan jika hal itu tidak dapat diketahui melalui

kaum laki-laki boleh diketahui melalui kaum wanita.

3. Barangsiapa bertekad melakukan amal kebaikan dan merasa

perlu menampakkannya tanpa ada unsur riya maka tidak

terlarang.

4. Mendahulukan pujian dan sanjungan kepada Allah saat

menyampaikan masalah-masalah ilmu, menjelaskan hukum-

hukum bagi para mukallaf dan menghapus syubhat dari para

mujtahidin.

5. Hal-hal yang mubah bisa saja berubah menjadi makruh (tak

disukai) atau mustafrab (disukai), karena maksud pelakunya.

Ath-Thabari berkata, "Dalam hadits ini terdapat bantahan

terhadap mereka yang melarang menggunakan hal-hal yang halal baik

berupa makanan maupun pakaian, dan lebih mengutamakan pakaian

kasar dan makanan yang kurang bermutu." Iyadh berkata, "Hal ini

termasuk perkara yang disikapi berbeda oleh para ulama salaf. Di

antara mereka ada yang selaras dengan pernyataan Ath-Thabari dan

sebagian lagi bersikap sebaliknya dan berdalil dengan firman-Nya

dalam surah Al Ahqaaf ayat 2},V::f'rSzE A:#'{t\ (Kamu tetah

menghabiskan rezebimu yang baik dolam kehidupan duniamu

baja))." Dia berkata, "Akan tetapi yang benar ayat ini berkenaan
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dengan orang-orang kafir dan Nabi SAW telah menempuh kedua

sikap di atas sekaligus."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, dalil-dalil di atas tidak menunjukkan

salah satu dari kedua perkara itu jika yang dimaksud adalah menetapi

salah satu sifatnya terus menerus. Adapun yang benar, menggunakan

yang baik-baik terus menerus akan mengarah kepada bersenang-

senang dan angkuh, dan pada gilirannya bisa terjerumus kedalam hal-

hal yang syubhat. Orang yang telah terbiasa hidup senang lalu suatu

saat tidak menemukannya, maka terkadang tidak mampu menghadapi

kenyataan ini. Kondisi ini mendorongnya melanggar hal-hal yang

dilarang. Begitu pula melarang menikmati kesenangan terkadang

menghantarkan kepada sikap berlebihan yang terlarang. Sikap ini pun

ditolak secara tegas oleh firman Allah dalam surah Al A'raaf ayat 32,

". 

at'n q*:ii . r rQ'6 -,{i ii'i is;ii g $ 1 x o t 
" 

ka n t a h, " s i ap a ka h

yang mengharamknn perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkan-
Nya untuk hamba-hamba-Nya, dan [siapa pula yang mengharamkanJ

rezeki yang baik). Begitu pula bersikap keras dalam ibadah akan

menghantarkan kepada kebosanan yang menyebabkan seseorang

meninggalkannya. Di sisi lain, mengerjakan yang fardhu dengan

meninggalkan yang sunah akan melahirkan sikap kurang perhatian

dan lemah beribadah. Untuk itu, yang paling baik adalah sikap
pertengahan. Sabda beliau SAW, "Aku orang paling takut di antara
kamu kepada Allah" menunjukkafl apa yang telah kami paparkan.

Dalam hadits ini terdapat juga isyarat bahwa ilmu tentang Allah dan

pengetahuan apa yang wajib dari hak-Nya adalah lebih tinggi
kedudukannya daripada ibadah-ibadah praktis.

Hadits kedua di bab ini diriwayatkan Imam Bukhari dari Ali,
dari Hassan bin Ibrahim, dari Yunus bin Yazid, dat'r Az-Zuhi, dari

Urwah, dari Aisyah. Saya tidak melihat penyebutan nasab Ali dalam

sanad ini pada satu riwayat pun. Bahkan hal ini tidak disinggung oleh
Abu Ali Al Ghassani sebagaima tidak disebutkan juga nasabnya oleh
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Abu Hatim. Akan tetapi AlMizzi mengikuti Abu Mas'ud menegaskan

bahwa dia adalah Ali bin Al Madini. Seakan-akan yang menyebabkan
mereka berpendapat demikian adalah kemasyhuran Ali bin Al Madini
sebagai guru Imam Bukhari. Apabila disebut nama Ali, maka lebih
tepat diarahkan kepada Ibnu Al Madini daripada selainnya, karena di
antara guru Imam Bukhari yang bernama Ali dan meriwayatkan dari
Al Hassan adalah Ali bin Hajar. Seakan-akan Hassan yang dimaksud

di sini adalah Karaman. Dia dinyatakan tsiqah (terpercaya) oleh Ibnu

Ma'in dan selainnya. Akan tetapi dia memiliki riwayat-riwayat yang

tidak diriwayatkan periwayat yang lain. Ibnu Adi berkata, "Ia
termasuk orang yang jujur, namun terkadang keliru." Saya (Ibnu
Hajar) katakan, saya tidak melihat satu pun riwayatnya dalam Shahih
Bukhari yang tidak dinukil periwayat lainnya. Imam Bukhari sempat

mendapatkannya dari segi usia namun tidak sempat bertemu langsung,

sebab dia meninggal tahun 206 H, sebelum Imam Bukhari memulai
perjalanannya menuntut hadits. Hadits ini sudah dipaparkan secara

lengkap pada tafsir surah An-Nisaa'.

2. Sabda Nabi SAW,"Barangsiapa Mampu Al Baa'ah Maka
Hendaklah Menikah, Sesungguhnya Ia Lebih Menjaga Pandangan
dan Memelihura Kemaluan", dan Apakah harus Menikah Orang

yang Tidak Memiliki Keinginan untuk Menikah?

*t:.it:. ilw;oL,r* 6 xt * e* i,SG*p
* t-.i Ui'S^ ,ir* jt-,tlAt ait; |fi| CLt,;:;t
i' r a1(, fr tW u? cl?n tEilr\:j"oi e'*,St
;') *t'*se ,:^A; U i;wUt;,zf fu J\^;e {t'u;'ti

o / 
^ 

o J z / ot';-1 t:" {*j *l; il' * at a'N'ta'Ct'ds'J) rli :Ji
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)z'& 
LVL: "7 

,+(zJl
rtr1 itG.9q) c

iAtrP'9"; Jt ,c\iu iiqr

5065. Dari Alqamah, dia berkata: Aku bersama Abdullah, lalu

dia ditemui Utsman di Mina dan dia berkata, "Wahai Abu

Abdurrahman, sesungguhnya aku memiliki kepentingan denganmu."

Maka keduanya pun menyingkir ke tempat sepi. Utsman berkata,

"Apakah engkau mau wahai Abdunahman kami nikahkan dengan

gadis yang dapat mengingatkanmu akan apa yang biasa padamu

dahulu?" Ketika Abdullah melihatnya tidak membutuhkan hal itu,

maka dia mengisyaratkan kepadaku seraya berkata, "Wahai

Alqamah." Aku menuju kepadanya dan dia berkata, "Ketahuilah,

sekiranya engkau mengatakan itu maka sungguh Nabi SAW telah

bersabda kepada kami, 'Wahai sekalian pemuda, barangsiapa di
antara kamu mampu al baa'ah maka hendaklah menikah, dan

barangsiapa tidak mampu maka hendaklah berpuasa, sesungguhnya

puasa itu menjadi perisai (wijaa') baginya'."

Keterangan Hadits:

(Bab sabda Nabi SAW, "Barangsiapa mampu al baa'ah maka

hendaklah menikah, sesungguhnya ia lebih menjaga pandangan dan

memelihara kemaluon'). Dalam riwayat As-Sarakhsi disebutkan, ij)
(karena sesungguhnya ia). Namun, versi pertama lebih tepat,

karenanya merupakan lanjutan teks hadits meskipun tata,'nk-r gi
antara kamu) dihilangkan. Seakan-akan dia mengisyaratkan bahwa
pembicaraan lisan tidak memberi kekhususan. Adapun yang

diperselisihkan apakah ia mencakup nash (pemyataan tekstual) atau

istinbath (kesimpulan hukum)? Saya lihat hadits ini pada pembahasan

tentang puasa melalui jalur lain dari Al A'masy dengan redaksi, gj
l"' ;ir 7k;.r (barangsiapa mampu al baa'ah), samaseperti judul bab
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yang dia sebutkan, yakni tidak menyertakan kata, d(i+ (di antara

kamu)-

g33t e1'i t+,i 1 '6 L3i|53 @an apakah harus menikah

orang yang tidak memiliki keinginan untuk menikah). Seakan-akan dia

mengisyaratkan kejadian antara Ibnu Mas'ud dan Utsman. Utsman

menawarkannya untuk menikah namun Ibnu Mas'ud menjawab

dengan mengemukakan hadits. Mungkin Ibnu Mas'ud tidak memiliki

keinginan untuk menikah sehingga tidak menyetujui tawaran Utsman,

tetapi mungkin juga Ibnu Mas'ud menyetujuinya meskipun hal itu

tidak dinukil. Barangkali Imam Bukliari hendak mensinyalir

perbedaan ulama tentang orang yang tidak ingin menikah, apakah

disukai menikah atau tidak? Masalah ini akan saya paparkan nanti.

lmam Bukhari meriwayatkan hadits di bab ini dari Umar bin

Hafsh, dari bapaknya, dari Al A'masy, dari Ibrahim, dari Alqamah,

dari Abdullah. Ibrahim yang dimaksud adalah An-Nakha'i. sanad ini

merupakan sanad paling shahih. Ia adalah riwayat Al A'masy dari

Ibrahim An-Nakha'i dari Alqamah dari Ibnu Mas'ud' Al A'masy

meriwayatkan pula hadits ini melalui jalur lain sebagaimana akan

disebutkan Imam Bukhari pada bab berikutnya.

\ o, ., t .Le' #'t'8 (Aht bersama Abdullah). Y akri Ibnu Mas'ud.

*r.rr;'ii 4 (Jtsman menemuinya di Mina). Demikian

tercantum pada kebanyakan riwayat. Dalam riwayat Zaid bin Abu

Unaisah dari Al A'masy yang dikutip Ibnu Hibban disebutkan, "Di

Madinah." Namun, riwayat ini syadz (menyalahi yang lebih kuat)'

,f ;t * 6.16-'Sul lOia berkata, "Wahai Abu Abdurrahman").

Ini adalah nama panggilan Ibnu Mas'ud. Ibnu Al Manayyar menduga

yang dipanggil itu adalah Ibnu Umar, karena panggilan ini sangat

masyhur ditujukan kepadanya. Faktor yang semakin menguatkan

dugaan ini bahwa dalam naskahnya dari kitab Syarh lbnu Baththal

tertulis, "sehubungan dengannya dinukil dari lbnu Umar, dia ditemui
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Utsman di Mina", lalu disebutkan hadits selengkapnya. Untuk itu,

Ibnu Al Manayyar menulis pada catatan kaki terhadap Shahih

Bukhari, 'T{al ini menunjukkan Ibnu Umar telah berlaku keras atas

dirinya pada masa mudanya, karena pada zaman Utsman dia masih

tergolong pemuda." Padahal Ibnu Umar tidak memiliki sangkut paut

dalam kisah ini. Bahkan kisah dan hadits tersebut berasal dari Ibnu

Mas'ud. Disamping itu, klaim Ibnu Umar masih tergolong pemuda

saat itu perlu ditinjau kembali berdasarkan keterangan yang akan saya

sebutkan. Karena saat itu dia telah berusia lebih dari 30 tahun.

qA (Keduanya menyingkir ke tempat sepi). Demikian yang

dinukil kebanyakan periwayat. Sementara dalam riwayat Al Ashili
disebutkan, fti$ dan menurut Ibnu At-Tin versi inilah yang benar,

karena huruf akhirnya adalah 'waw', yakni berasal dari kata 'afit

sama seperti kata lJti Allah berfirman, hr r9J:s "jil W ftetika dia

merasa berat, keduanya berdoa kepada Allah). " Dalam riwayat Jarir

dari Al A'masy yang dikutip Imam Muslim disebutkan, ttr-*,e i4) S1

6>tiii6 *;t +i; r ;.i U nl"',Sul (ketika (Jtsman menemuinya dan

berkata, "Kemarilah wahai Abdurrahman", lalu dia membawanya

menyingkir ke tempat sepi).

'r4:s'ds 6':):;ii tE'et ifbt e ,nSt ;p $.1U ad Ji Lat',Sut

(Utsman berkata, "Apakah engkau mau wahai Abdurrahman kami

nikahkan dengan gadis yang dapat mengingatkanmu akan apa yang

biasa kamu lakukan dahulu?"). Barangkali Utsman melihat
penampilan yang kurang memuaskan pada diri Ibnu Mas'ud yang

menurutnya hal itu disebabkan tidak adanya istri yang mengurusnya.

Dalam riwayat Abu Muawiyah yang dikutip Imam Ahmad dan

Muslim disebutkan,'4.5j'U ,;d'6;iibi VUlt (barangkali dia biasa

mengingatkanmu masa lalumu). Sementara dalam riwayat Jarir dari

Al A'masy yang dikutip hnam Muslim disebutkan, ',H 4t er;-''lli
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'4'd? J'g*ii (mudah-mudahan kebiasaanmu yang lalu akan

kembali kepadamu. Lalu dalam riwayat Zaid bin Abu Unaisah yang

dikutip Ibnu Hibban disebutkan , |!-flti J':);'i-i'oi r-Uti @udah-

mudahan dia mengingatkanmu apa yang telah luput darimu). Dari sini

diambil pelajaran bahwa hidup bersama istri yang masih muda akan

menambah kekuatan serta semangat, berbeda dengan istri yang telah

tua.

il'sg;a z*b s-'Jui Ai}bi rii ,}t +v { 'd tf ar i* oii 6
3J-l.i 'dij)JiiF- $1 6etika Abdullah melihat tak ada

kebutuhannya terhadap hal ini maka dia mengisyaratkan kepadaku

seraya berkata, "Wahai Alqamah." Aku menuju kepadanya dan dia

berkata, "Ketahuilah, sekiranya engkau mengatakan itu...").
Demikian yang dinukil mayoritas, bahwa tawaran Utsman kepada

Ibnu Mas'ud terjadi sebelum Ibnu Mas'ud memanggil Alqamah. Akan

tetapi dalam riwayat Jarir yang dikutip Imam Muslim, dan Zaid bin

Unaisah yang dikutip Ibnu Hibban justru sebaliknya. Adapun lafazh

Ibnu Jarir setelah kalimat, 'beliau membawanya ke tempat sepi',

i|sjd'u,i';,rt z;ae s- J6 \5,',s6Le "i'; tf .ilr iri uYr 6
..t

|ri'!i f i irGi (Ketika Abdultah melihat dirinya tidak berkeinginan,

maka dia berkata padaku, "Kemarilah wahai Alqamah." Beliau

berkata, "Aku datang kepadanya." Lalu Utsman berkata kepadanya,

"Maukah engkau kami nikahkan"). Dalam riwayat Zaid disebutkan,

a'*"+e 'ri |.>4 iif ar ir ult 6 6i:3.'t:33 6et 9*':e:tt'ot"L',""
'$i'tJ 11 J'..a'. i: *t'qt:tt aib r;-iii iri (Dia bertemu (Jtsman,

maka dia memegang tangannya dan keduanya berdiri, maka aku

menyingkir dari keduanya. Ketika Abdullah melihatnya tidak perluan

merahasiakannya dia berkata, "Mendekatlah Wahai Alqamah". Aku

menuju kepadanya dan dia berkata, "Maukah engkau kami

nikahkan... '). Kedua versi riwayat ini mungkin digabungkan bahwa

Utsman mengulang kepada Ibnu Mas'ud apa yang dia katakan
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sebelumnya, karena Utsman memahami Ibnu Mas'ud hendak memberi

tahu Alqamah apa yang mereka bicarakan.

yt,I:"l' ';tt; t;- *, {" in' ,p H' 6 'J'6'tn gungguh Nabi SAW

telah bersabda kepada kami, "Wahai sekalian pemuda..."). Dalarn

riwayat Zaid disebutkan, tii Jui i.Q P, * iO' ,p itr JJ,1:'t g 'g
(sungguh kami pernah bersama Rasulullah SAW saat kami masih

muda dan beliau bersabda kepada kami1. Kemudian dalam riwayat

Abdunahman bin Yazid pada bab berikutnya disebutkan, '* i-ii3
r qq- {i,* io' ,/; Ut t& 'ir 

'*'Ju61' + 4t;;\ria;*

Aswad kepada Abdullah. Maka Abdullah berkata, "Dahulu kami

bersama Nabi SAIY saat kami masih ntuda dan tidak mendapati

sesuatu beliau bersabda kepada kami, 'l(ahai sekalin pemuda"').
Dalam riwayat Jarir dari Al A'masy yang dikutip Imam Muslim

'.t. tdt "i. '-c-i2 - ,....i. .oa. ta.'.i
melalurJalur lnr, CrJr dl ,:.J-l.l p_fl drJ.il qUb )?J/,-$t2:-;,elt J.r, dU

&i'C y. (Abdurrahman berkata, "Dan aku saat itu masih muda, lalu

beliau menceritakan hadits yang menurutku beliau ceritakan karena

diriku"). Laludalam riwayat Waki' dari Al A'masy disebutkan, U|j
pArLtZi (dan aku paling muda di antara kelompok itu).

.ftiiUt #i 6- (wahai sekalian pemuda). Kata 'ma'syara' adalah

kelompok dan dapat digunakan sebagai sifat bagi segala sesuatu.

Adapun 'syabaab ' bentuk jamak dari kata 'syaabb', dan terkadang
juga bentuk jamaknya adalah syababah dan syubban. Menurut Al
Azhai tak ada kata dengan pola kata faa'il yang bentuk jamaknya

mengikuti kepada polafu'aal selain kata ini. Makna dasar kata syaab

adalah gerakan dan semangat. Nama ini digunakan untuk orang yang

telah baligh hingga mencapai usia 30 tahun. Demikian keterangan dari
para ulama madzhab Syafi'i.
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Al Qurthubi berkata dalam kitab Al Mu/him. "seseorang

dikatakan 'hadats '(remaja) hingga usia 16 tahun. Kemudian di sebut
'syaabb '(pemuda) hingga mencapai usia 32 tahun, sesudah itu disebut
'kahl' (orang tua)." Serupa dengannya pernyataan Az-Zamal<hsyai
tentang 'syaabb' (pemuda), yaitu sejak baligh hingga berusia 32

tahun. Menurut Ibnu Syas Al Maliki dalam kitab Al Jawahir bahwa
usia seorang dinamakan pemuda hingga 40 tahun. An-Nawawi
berkata, "Pendapat paling benar dan terpilih, seorang dinamakan
pemuda dari sejak baligh hingga mendekati usia 30 tahun, kemudian
dia disebut'kahl'(orang tua) hingga mencapai usia 40 tahun, dan
sesudah itu disebut 'syaikh' (kakek). Ar-Ruyani dan sekelompok
ulama berkata, "Barangsiapa telah melewati usia 30 tahun maka
disebut 'syaikh'." Ibnu Qutaibah menambahkan, "Hingga mencapai
usia 50 tahun." Abu Ishaq Al Isfirayaini berkata mewakili
madzhabnya, "Patokan dalam hal itu adalah bahasa. Adapun rambut
yang putih akan berbeda-beda sesuai perbedaan hormon tubuh.,,

ir4t Fa, 7ri: '.,t'6 (Barangsiapa di antara kamu mampu al

baa'ah). Perintah pada hadits ini dikhususkan kepada pemuda, karena
umumnya dorongan menikah lebih banyak pada mereka dibandingkan
orang tua. Meskipun hal ini tetap berlaku bagi orang tua maupun
kakek-kakek selama sebab tersebut ada pada mereka.

aiq fil Baa'ah). Terkadang dibaca 'al bah'dan juga 'al baa'a'

serta 'al baahah '. Dikatakan bila dibaca panjang maknanya
kemampuan menanggung biaya nikah, dan bila dibaca tanpa tanda
panjang maknanya kemampuan melakukan hubungan intim. Al
Khaththabi berkata, "Maksud 'al baa'ah' adalah nikah. Asalnya
adalah tempat yang disiapkan untuk berlindung." Sementara Al Maziri
berkata, "Akad terhadap wanita diambil dari asal kata'al baa'ah',
karena menjadi kebiasaan seseorang yang menikahi perempuan,

menyiapkannya tempat tinggal. "
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An-Nawawi berkata, "Ada dua pendapat ulama tentang makna
,al baa'ah' di tempat ini, dan keduanya kembali kepada satu makna.

Pendapat paling benar di antara keduanya adalah makna secara

bahasa, yaitu melakukan jima' (senggama). Maka arti hadits itu

adalah, 'Barangsiapa diantara kamu mampu untuk melaksanakan

jima' (senggama) karena kesiapannya menanggung biaya nikah, maka

hendaklah menikah, dan barangsiapa belum mampu melakukan jima'

karena belum siap menanggung biaya hidup, maka hendaklah dia

puasa untuk menolak syahwatnya dan mencegah dampak buruk

daripada air maninya, seperti halnya orang yang melakukan wijaa'

(menghancurkan buah pelimya. Penerj). Berdasarkan pandangan ini

maka pembicaraan itu ditujukan kepada para pemuda yang merupakan

masa puncak keinginan terhadap perempuan. Umumnya mereka tidak

dapat dipisahkan dari keinginan ini. Pendapat kedua mengatakan yang

dimaksud 'al baa'ah' adalah biaya nikah. Ia dinamai dengan sesuatu

yang menjadi konsekuensinya, maka makna hadits tersebut adalah,

'Barangsiapa di antara kamu mampu menanggung biaya nikah,

hendaklah dia menikah, dan siapa yang belum mampu, hendaklah dia

berpuasa untuk menolak dorongan syahwatnya'. Perkara yang

mendorong mereka yang berpendapat seperti ini adalah sabda beliau,

'Barangsiapa tidak mampu, hendaklah dia berpuasa'. Mereka

berkata, 'Orang yang tidak mampu melakukan jima' (senggama) tidak

butuh puasa untuk menolak dorongan syahwatnya, maka menjadi

keharusan menakwilkan kata al baa'ah dengan makna biaya'. Namun

para pendukung pendapat pertama dapat terlepas dari argumen ini

berdasarkan penjelasan di atas."

Argumen tersebut berasal dari Al Maziri. Iyadh memberi

jawaban mungkin kedua kemampuan itu berbeda. Maksud sabdanya,

"barangsiapa mampu al baa'ah" yalrrri telah matang dan mampu

melakukan jima" maka hendaklah dia menikah. Sedangkan sabdanya,

"dan barangsiapa belum mampu", yakni belum mampu untuk

menikah. Saya (Ibnu Hajar) katakan, pentalcvrilan Iyadh dapat
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berlangsung karena penghapusan objek pada hal yang dinafikan.
Mungkin maksudnya adalah barangsiapa tidak mampu 'al baa'ah'
atau siapa yang tidak mampu menikah. Semua kemungkinan ini
disebutkan secara tekstual. At-Tirmidzi menyebutkan dalam riwayat
Abdurrahman bin Yazid, dari Ats-Tsauri dari Al A'masy, W- d ,yl
i*tJr'fu (barangsiapa di antara kamu tidak mampu al baa'ah).

Sementara Al lsmaili mengutip melalui jalur ini dari Abu Awanah dari

Al A'masy, l\:*i5 e\#"'01"8 7$Lr ;,o (barangsiapa di antara

kamu mampu untuk menikah, maka hendaklah menikah). Hal ini
didukung riwayat An-Nasa'i, dari jalur Abu Mi'syar dari Ibrahim An-
Nakha'i dfrJ| )? ts uG * (barangsiapa memiliki kecukupan maka

hendaklah dia menikaft). Serupa dengannya diriwayatkan Ibnu Majah
dari hadits Aisyah, dan Al Bazzar dari hadits Anas.

Mengenai argumen Al Maziri digoyahkan keterangan dalam
riwayat lain seperti akan disebutkan pada bab berikutnya-dengan

redaksi, * ,t : ) (r;3 &J # oi,' .r,; 4t g C? 6ro*i bersama Nabi

SAW sebagai pemuda tidak mendapati sesuatu). Hal ini menunjukkan
bahwa yang dimaksud 'al baa'ah' adalah jima' (senggama). Namun,
tidak ada halangan bila dipahami dengan makna yang lebih umum,
yakni maksud 'al baa'ah' adalah kemampuan melakukan hubungan
intim dan biaya nikah. Kemudian kemusykilan yang dikemukakan Al
Maziri dapat dijawab bahwa bisa saja Nabi SAW membimbing
mereka yang tidak mampu jima' di antara para pemuda, karena rasa

malu, atau tidak memiliki syahwat, atau impoten, agar mereka dapat

melaksanakan pernikahan, karena usia muda merupakan puncak
gejolak syahwat yang perlu diatasi dengan nikah. Dengan demikian,
beliau SAW telah membagi pemuda kepada dua bagian. Bagian yang
mendambakan pernikahan dan memiliki kemampuan, maka mereka
dianjurkan menikah agar terhindar dari hal-hal yang terlarang.

Berbeda dengan bagian lain yang disukai meneruskan keadaannya,

sebab lebih nyaman bagi mereka karena faktor yang saya sebutkan
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dalam riwayat Abdurrahman bin Yazid, yakni mereka tidak memiliki

sesuatu. Kesimpulannya, faidah orang yang tidak mendapatkan biaya

nikah namun sangat mendambakannya, maka disunnahkan untuk

menikah agar terhindar dari hal-hal yang terlarang.

L3:4 (Hendaklah dia menikah). Pada pembahasan tentang

puasa dari Abu Hamzah dari Al A'masy di tempat ini ditambahkan,

g-J,';r:e->ii 4'";i'^Iy gesungguhnya hal itu lebih meniaga

pandangan dan memelihara kemaluan). Tambahan ini dinukil juga

oleh semua periwayat yang meriwayatkan hadits tersebut dari Al
A'masy melalui sanad di atas. Begitu pula tercantum dalam

riwayatnya melalui sanad lain pada bab berikutnya. Menurut dugaan

saya penghapusan tersebut dilakukan oleh Hafsh bin Ghiyats (guru

Imam Bukhari). Hanya saja Imam Bukhari mengedepankan

riwayatnya daripada riwayat selainnya, karena dalam sanadnya, Al
A'masy menegaskan telah mendengar langsung dari gurunya, maka

peringkasan matan dapat ditolelir karena maslahat tersebut.

Kata aghadhdhu artinya lebih hebat dalam menundukkan

pandangan. Adapun afushanu artinya lebih hebat dalam membentengi

diri dari perbuatan keji. Alangkah menariknya sikap Imam Muslim
ketika mengiringi hadits ini dengan hadits Jabir yang dinisbatkan

kepada Nabi SAW , F,f-ft J\# * eui'i'afVt iartl nS'.t;i ti1

9i € 4 6 \iEt'otl qtlt (Apabila salah seorang kamu tertarik

pada seorang perempuan dan kecintaanya itu menusuk ke dalam

hatinya, maka hendaklah dia pergi kepada istrinya dan menggaulinya,

karena yang demikian itu dapat menghilangkan perasaan yang ada

dalam dirinya), karena sesungguhnya di dalamnya terdapat isyarat

akan maksud hadits pada bab di atas.

Ibnu Daqiq Al Id berkata, "Mungkin pola kata 'af'al' di sini

dipahami sebagaimana makna dasarnya. Sesungguhnya takwa menjadi

sebab menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Adapun
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lawannya adalah gejolak syahwat. Setelah te{adi pemikahan,
perlawanan syahwat melemah, maka seseorang menjadi lebih
menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan dibanding
sebelum menikah, karena tet'adinya perbuatan pada saat faktor
pemicunya lemah lebih sedikit terjadi dibanding saat faktor
pemicunya cukup kuat. Namun, mungkin juga pola kata ,af'al,
(perbandingan) di sini bukan untuk penekanan, tetapi sekadar berita
tentang realita."

.6 ,. "1.'gfuSu. !+i W- d Uj (Dan siapa yang tidak mampu maka

hendaklah di'a berpuasa). Dalarrriwayat Mughirah dari Ibrahim yang
dikutip Ath-Thabarani disebutkan, {fuu. ,4;i tLJ.l 

'b )fi t ,yi
(barangsiapa tidak mampu melakuknn hal itu, maka hendaklah dia
berpuasa). Al Maziri berkata, "Di sini terdapat anjuran kepada orang
ketiga. Sementara menurut kaidah para ahli nahwu hendaknya tidak
dilakukan anjuran kepada orang ketiga. Disebutkan dalam konteks
yang ganjil perkataan sebagian mereka, ,alaihi rajulan, (hendaknya
dia mendapatkan laki-laki), sebagai anjuran." Namun pernyataan ini
ditanggapi oleh Iyadh bahwa perkataan yang dimaksud benar ada dari
Ibnu Qutaibah dan Az-zajjaji. Akan tetapi di dalamnya terdapat
kekeliruan dari beberapa sisi. pertama, kekeliruan pada perkataan
'tidak ada anjuran bagi orang ketiga', karena yang benar adalah
sebaliknya. Adapun anjuran bagi orang ketiga diperbolehkan. As-
sibawaih menyatakan tidak boleh dikatakan, 'duunahu zaidan'
(hendaklah dia memperhatikan zaid), dan tidak boleh pula dikatakan,
'alaihi zaidan' (baginya si zaid), jika yang dimaksud bukan orang
yang diajak berbicara. Hanya saja diperbolehkan bagi yang ada,
karena terdapat indikasi kepada keadaan. Adapun yang tidak ada,
tidak diperbolehkan, sebab tidak ada pengetahuannya tentang keadaan
yang menunjukkan maksud. Kedua, contoh yang disebutkan tidak ada
hakikat anjuran meskipun ada bentuknya. orang yang berkata tidak
bermaksud menyampaikan kepada yang tidak ada, hanya saja dia
mengabarkan bahwa dirinya kurang perhatian dengan yang tidak ada.
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Mirip dengan perkataan mereka, 'ilaikn anniy' (enyahlah dariku),

yakni jadikanlah kesibukanmu pada dirimu. Dia tidak bermaksud

menganjurkannya pada perbuatan itu tetapi maksudnya, 'Jadilah

seperti orang yang tidak menggangguku'. Ketiga, dalam hadits itu

tidak ada anjuran kepada orang ketiga. Balrkan pembicaraan itu untuk

mereka yang hadir dan menjadi lawan bicara pada perkataannya,

'Barangsiapa di antara kamu mampu...' Kata ganti pada kata,

'hendaklah dia' bukan untuk orang ketiga, bahkan untuk orang hadir

yang belum jelas, karena pada kondisi seperti ini tidak benar

digunakan kata ganti orang kedua. Serupa dengan ini firman Allah

dalam surah Al Baqarah ayat 178, bi ,;t- jilir 
,C ,r4,'6"1G

"rp l>i b'i ',*'# - i'6 @maitbkan atas kamu qishash berkenaan

dengan orang-orang yang dibunuh 4ingga firman-Nya- maka

barangsiapa mendapat suatu pemaafan dari saudaranya). Demikian
juga bila dikatakan kepada dua orang, 'Siapa yang berdiri di antara

kamu berdua maka bagrnya satu dirham'. Kata ganti di sini bukan

untuk orang ketiga, namun untuk orang yang diajak berbicara tetapi

belum jelas. Demikian pernyataan Iyadh secara ringkas. Pernyataan

ini dianggap bagus oleh Al Qurthubi.

Ath-Thaibi tampaknya telah memahami persoalan ini sehingga

berkata, "Abu Ubaidah mengatakan bahwa kalimat 'hendaklah dia

berpuasa' adalah anjuran bagi orang ketiga (tidak ada). Padahal orang

Arab hampir tidak pernah menggunakan anjuran kecuali bagi yang

hadir. Dikatakan, 'alaika zaidan'(bagimu Zaid) dan tidak dikatakan,

'alaihi zaidan'(baginya Zaid), kecuali pada hadits ini." Dia berkata,

"Adapun jawabannya, oleh karena kata ganti orang ketiga itu kembali

kepada 'barangsiapa' yang merupakan ungkapan bagi mereka yang

diajak berbicara dalam kalimat, 'wahai sekalian pemuda', serta

sebagai penjelasan bagi kalimat, 'di antara kamu', maka dikatakan,

'hendaklah ia', sebab ia menempati posisi orang yang diajak

berbicara." Sebagian ulama menjawab bahwa penyebutan lafazh ini
pada contoh anjuran bagi orang ketiga ditinjau dari segi lafazh, dan
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jawaban Iyadh ditinjau dari segi makna, sementara kebanyakan

perkataan orang Arab ditinjau dari segi lafazh. Namun kebenaran di

sini bersama Iyadh, sebab lafazh akan mengikuti makna. Tidak ada

maknanya di tempat ini, karena berpedoman dengan lafazh semata

iHu, (Berpuasa). Nabi SAW berpaling dari mengatakan,

"hendaklah dia selalu lapar dan mengurangi hal-hal yang

membangkitkan syahwat serta menambah hormon tubuh baik berupa

makanan maupun minuman", kepada penyebutan puasa, karena apa

yang menghasilkan ibadah tentu lebih diutamakan. Namun, dalam

kalimat ini terdapat isyarat bahwa maksud puasa tersebut adalatr

mengurangi gej olak syatrwat.

'ol$ lsesungguhnya ia). Yakni puasa.

iU:J 6"bogoi wijaa' baginya). Makna dasar kata 'wijaa'

adalah cubitan. Misalnya perkataan mereka, "waja'ahu fii unuqihi",
artinya; dia mencubitnya dilehemya sambil mendorong, dan

"waja'ahu bissaif', artinya; dia menikamnya dengan pedang.

Sedangkan perkataan mereka, "waja'a untsayaihi " artinya dia

mencubit kedua buah pelirnya hingga hancur.

Dalam riwayat Ibnu Hibban disebutkan, 'ot-i'lt'$:iE: ii U'6

(sesungguhnya ia sebagai wijaa' baginya, yaitu kebiry'. Namun, ini
adalah tambahan yang disisipkan dalam hadits dan tidak ditemukan

kecuali dalam jalur Zaid bin Abu Unaisah. Kemudian penafsiran

wijaa'dengan arti kebiri perlu ditinjau kembali, karena wijaa'adalah

menghancurkan kedua buah pelir, dan kebiri mengeluarkannya. Lalu
pemakaian kata wijaa' pada puasa masuk bagian majaz musyabahah

(keserupaan).

Abu Ubaid berkata, "Sebagian mereka mengatakan membacanya

wajaa. Namun, versi yang pertama lebih banyak." Abu Zaidberkata,

"Tidak disebut wijaa'kecuali pada apa yang belum sembuh dan masih

dekat masanya dengan hal itu."
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Hadits ini dijadikan dalil bahwa siapa yang tidak mampu

melakukan jima' (senggama) maka yang patut dilakukannya adalah

tidak menikah, karena beliau SAW membimbingrya kepada perkara

yang menafikannya dan melemahkan hal-hal yang

membangkitkannya. Sebagian ulama justru mengatakan makruh untuk
(tidak disukai) menikah bagi orang seperti ini. Kemudian para ulama

membagi status seorang laki-laki dalam hal pemikahan kepada

beberapa bagian, yaitu :

Pertama, orang yang sangat menginginkannya dan memiliki
kemampuan dari segi biaya serta khawatir terhadap dirinya. Orang

seperti ini dianjurkan menikah menurut kesepakatan seluruh ulama.

Bahkan menurut ulama madzhab Hanbali, wajib menikah. Pendapat

ini pula yang dikatakan Abu Awanah Al Isfaraini dari kalangan

madzhab Syaf i. Dia menandaskan hal itu dalam kitab shahihnya. Al
Mashishi menukilnya dalam kitab Syarh Mukhtashar Al Juwaini
sebagai salah satu pendapat. Hal senada diungkapkan oleh Daud serta

para pengikutnya. Namun, Iyadh dan para pendukungnya menolak

pendapat ini dari dua segi:

Pertama, ayat yang mereka jadikan sebagai hujjah yaitu

memberi pilihan antara menikah dan mengambil selir. Maksudnya

firman Allah, Fu{f "*);5"11'a:t-r:ri (satu orang perempuan saja

atau budak-budak yang kamu miliki). Mereka berkata, "Adapun

mengambil selir tidak wajib menurut kesepakatan. Dengan demikian

nikah juga tidak wajib karena tidak ada pilihan antara wajib dan

mandub (anjuran)." Akan tetapi penolakan ini dapat disanggah

kembali, karena mereka yang mewajibkannya memberi batasan jika
keinginan menikah tidak dapat ditolak hanya dengan mengambil selir.

Apabila keinginan itu tidak dapat ditolak maka satu-satunya pilihan

adalah menikah. Hal ini dinyatakan secara tegas oleh Ibnu Hazm. Dia
berkata, "Bagi setiap yang mampu melakukan senggama jika
mendapatkan biaya nikah atau mengambil selir, maka wajib
melakukan salah satunya, dan jika tidak mampu keduanya, hendaklah

FATHUL BAARI - 27



memperbanyak puasa, dan ini merupakan pendapat kebanyakan ulama
salaf."

Kedua, yang wajib menurut mereka adalah akad bukan
senggama. Sementara sekadar akad tidak dapat menolak dorongan
seksual. Iyadh berkata, "Pendapat yang mereka kemukakan termasuk
dalam cakupan hadits dan apa yang menjadi cakupan hadits justru
tidak mereka jadikan pendapat." Demikian yang dia katakan. Akan
tetapi mayoritas mereka yang menyelisihi pendapatnya telah
mewajibkan senggarna. Dengan demikian bantahan ini tertolak.

Ibnu Baththal berkata, '"Para ulama- yang tidak mewajibkan
nikah berhujjah dengan sabda Nabi SAW,'Barangsiapa tidak mampu
maka hendaklah dia berpuasa'. Mereka berkata, 'Oleh karena puasa
yang menjadi pengganti nikah tidak wajib, maka nikah juga memiliki
hukum yang sama'." Kemudian dia menanggapi pernyataan ini bahwa
perintah berpuasa dikaitkan dengan ketidakmampuan, dan tidak
mustahil seseorang mengatakan, aku mewajibkan hal ini kepadamu,
jika engkau tidak marnpu, maka aku ganti dengan perkara ini.

Pendapat masyhur dari Imam Ahmad bahwa nikah tidak wajib
bagi yang mampu dan memiliki keinginan kuat, kecuali jika dia
khawatir melakukan zina. Riwayat inilah satu-satunya yang dikutip
Ibnu Hubairah. Al Maziri berkata, "Pendapat yang ditegaskan oleh
madzhab Malik bahwa nikah adalah mandub (dianjurkan). Namun,
bisa saja wajib menurut pendapat kami jika seseorang tidak mampu
menahan dari perbuatan zina kecuali menikah." Al Qurthubi berkata,
"Orang yang mampu dan khawatir akan kemudharatan diri dan
agamanya akibat hidup membujang, dan hal ini hanya bisa diatasi
dengan menikah, maka 

-tidak ada perbedaan- bahwa dia wajib
menikah." Di sisi lain, Ibnu Riflah mensinyalir gambaran seseorang

wajib menikah, yaitu saat dia bernadzar menikah sementara saat itu
kondisinya disukai untuk menikah.
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Ibnu Daqiq Al Id berkata, "sebagian ahli fikih membagi hukum

nikah menjadi lima. Mereka menjadikan hukum wajib bagi siapa yang

takut terjerumus dalam perbuatan zina sementara dia mampu menikah

serta tidak mendapatkan budak (untuk selir)." Demikian juga dikutip

Al Qurthubi dari sebagian ulama madzhab mereka, yakni Al Maziri.

Dia berkata, "Nikah menjadi wajib bagi yang tidak mampu menahan

diri untuk beruinakecuali dengan menikah."

Ibnu Daqiq berkata, "Adapun bagi yang tidak mampu memenuhi

hak istri berupa senggama dan nafkah, disamping dia tidak mampu

melakukan hal itu juga tidak memiliki keinginan menikah maka haram

hukumnya. Nikah menjadi makruh bagi mereka yang seperti itu, tetapi

tidak menimbulkan mudharat bagi istri. Jika hal itu menghalanginya

melakukan ketaatan berupa ibadah atau menuntut ilmu, maka semakin

tidak disukai. Dikatakan lagi bahwa hukum makruh berlaku bagi yang

kehidupannya lebih damai saat membujang daripada sesudah

menikah. Adapun hukum mustahab (disukai) berlaku bagi yang bisa

mendapatkan tujuan pernikahan berupa penekanan gejolak syahwat,

menjaga kehormatan diri, memelihara kemaluan, dan selain itu.

Kemudian hukum ibahah (boleh) berlaku bagi siapa yang tidak ada

dalam dirinya faktor-faktor pendorong dan tidak pula hal-hal yang

mencegahnya. Sebagian ulama tetap memberi hukum mustahab

(disukai) bagi yang memiliki sifat seperti ini, berdasarkan makna-

makna zhahir hadits yang menganjurkan menikah."

Iyadh berkata, "Menikah dianjurkan bagi seseorang yang

diharapkan keturunan darinya meskipun dia tidak memiliki dorongan

kuat untuk melakukan senggama. Hal ini berdasarkan sabda Nabi

SAW, 6?,& ,jt) {S"rrrSSuhnya aku bangga dengan jumlah kamu

yang banyak). Juga berdasarkan makna-makna zhahir riwayat yang

memotivasi untuk menikatr. Demikian pula bagi mereka yang

mempunyai keinginan terhadap salah satu jenis kenikmatan dengan

perempuan selain senggama. Adapun orang yang bisa memberi

keturunan dan tidak tertarik dengan perempuan maupun keinginan
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bersenang-senang, maka hukumnya mubah (boleh), selama

perempuan mengetahui hal tersebut dan meridhainya. Sebagian justru

mengatakan hukumnya tetap mustahab (dis*ai) berdasarkan cakupan

umum sabda beliau SAW, t)r{Jfr e*..t} (Tidak ada rahbaniyah

[kependetaanJ dalam Islam). "

Imam Al Ghazali berkata dalam kitab Al lhya, "Barangsiapa

terkumpul dalam dirinya faidah-faidah nikah dan tidak ada dampak-

dampak buruknya, maka disukai untuk menikah. Jika tidak demikian,

maka lebih utama meninggalkannya. Adapun bila kedua sisi (mamfaat

dan mudharat. Pene{) sama-sama ada maka hendaklah seseorang

berusaha memilahnya dan mengamalkan sisi mana yang lebih
unggul."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, hadits-hadits mengenai hal itu cukup

banyak. Adapun hadits, '#,.')"j,tSJ dJ 6"t"ngguhnya alat bangga

dengan jumlah kamu yang banyak) adalah shahih berasal dari Anas.

Redaksi selengkapnya adalah, Y't ?il6 jl,& ,iy s1;it'$i1r tt*\y
(nikahilah perempuan yang penyayang dan subur, sesungguhnya aku

bangga dengan jumlah kamu yang banyak pada hari kiamarl. Hadits

ini diriwayatkan Ibnu Hibban. Imam Syafi'i menyebutkan dari Ibnu

Umar dengan redaksi, ir,l' H et;i ;* frl3J f-#us gating

menikahlah dan perbanyaklah [keturunanJ sesungguhnya aku akan

berbangga dengan kamu di antara umat-umat lain). Al Baihaqi

meriwayatkan dari Abu Umamah, t#fi fi ;;tr' &r";A ,jy t*it
q;t1.r.lt *.6f (Menikahlah, sesungguhnya aku bangga dengan jumlah

kamu yang banyak di antara umat-umat, janganlah kamu menjadi

seperti rahbaniyah [kependetaan] Nasrani). Hadits dengan redaksi,
'-Ju. it3J' ,jt! {r"runguhnya aku bangga dengan jumlah kamu yang

banyak) disebutkan juga dari hadits Ash-Shunabihi, Ibnu Al A'sar,

Ma'qil bin Yasar, Sahal bin Hunaif, Harmalah bin An-Nu'man,

Aisyah, Iyadh bin Ghanm, Muawiyah bin Haidah, dan selain mereka.
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Mengenai hadits, l$It e*.6t1 (tak ada rahbaniyah dalam Islam)

saya tidak temukan dengan lafazh seperti ini. Akan tetapi dalam hadits

Sa'ad bin Abu Waqqash yang dikutip Ath-Thabarani disebuttan, &r !1

tiJlJr Mt *.$llu:rltJJ lseturggahnya Allah menggantikan untuk

kita rahbaniyah dengan tauhid yang lurus dan luwes). Kemudian dari

Ibnu Abbas, dinisbatkan kepada Nabi SAW, Pt-)' eit\'? 1 (tidak

ada hidup membujang dalam Islam). Hadits ini diriwayatkan Imam

Ahmad dan Abu Daud serta dinyatakan shahih oleh Al Hakim.

Sehubungan dengan permasalahan ini dinukil larangan tabattul (hidup

membujang untuk mengkhususkan diri beribadah) .;eperti. **
disebutkan dalam bab tersendiri. Begitu pula hadits, H frj ors ;,,

t4'Pi "#" (barangsiapa yang memiliki kecukupan namun tidak

menikah maka bukan dari knmi). Hadits ini diriwayatkan Ad-Darimi

dan A1 Baihaqi dari Ibnu Abu Najih dan dia menegaskan statusnya

mursal. Al Baghawi menyebutkan dalam kitab Mu jam Ash-Shahabah

hadits Thawus, ")i W g-:$t'u'alAi- dl rs.riiltgrt yH' i. *|,tt
3lt* (U*or bin Khaththab berkata kepada Abu Az-Zawa'id, "Hanya

saja yang mencegahmu menikah adalah ketidakberdayaan atau

perbuatan dosa"). Riwayat ini dikutip Ibnu Abu Syaibah dan

selainnya. Pada bab pertama telah disebutkan isyarat kepada hadits

Aisyah, e'P f ,f +i e, # C&t fuiknh adalah sunnahku,

barangsiapa berpaling dari sunnahku mako bukan dariku). Al Hakim

meriwayatkan dari hadits Anas, dinisbatkan kepadaNabi SAW, 'i::i A

id' lgt elu' fi, ry P ;o uor a r:s.air;r?rr (barangsiapa

yang diberi rezeki oleh Allah berupa perempuan yang shalihah,

sungguh Allsh telah menolongnya atas seperdua agamanya, maka

hendaklah dia bertakwa kepada Allah dalam seperdua yang tersisa)-

Hadits-hadits ini meski sebagian besar memiliki kelemahan, tetapi

secara keseluruhannya menunjukkan adanya anjuran dan motivasi
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untuk menikah. Namun pada seseorang yang dapat memberikan
keturunan seperti terdahulu.

Dalam hadits ini juga terdapat bimbingan bagi yang tidak
mampu menanggung biaya nikah agar berpuasa, sebab syahwat untuk
menikah mengikuti syahwat makan. Dorongan itu semakin kuat
seiring bertambahnya porsi makanan dan akan semakin kecil jika
porsi makan diminimalkan. Al Khaththabi berdalil dengan hadits ini
untuk memperbolehkan penggun&m obat-obatan dalam rangka
menghilangkan syahwat menikah. Pendapat ini dikutip pula oleh Ar
Baghawi dalam l<rtab syarh As-sunnah. Nar-nun, obat tersebut adalah
obat yang mengurangi syahwat bukan menghilangkannya sama sekali,
karena mungkin kelak dia mendapatkan kemampuan dari segi materi
sehingga menyesali apa yang telah dia lakukan sebelumnya. para

ulama madzhab Syaf i tidak membolehkan menekan gejolak syahwat
dengan menggunakan kaafuur (kapur barus) atau yang sepertinya,
berdasarkan larangan memotong kemaluan atau mengebiri. Dalam hal
ini termasuk semua obatan-obatan yang mirmpu menghilangkan
syahwat. Al Khaththabi berdalil pula dengan hadits ini untuk
menunjukkan bahwa maksud pemikahan adalah senggama. Oleh
karena itu, disyariatkan khiyar (hak memilih) bagi istri saat suami
impoten.

Hadits ini mengandung anjuran menjaga pandangan dan
memelihara kemaluan dengan segala upaya serta tidak memberi beban
kepada yang tidak mampu. Selain itu bagian untuk jiwa dan syahwat
tidak boleh dikedepankan daripada hukum-hukum syariat, bahkan
harus menyertai dan mengiringi syariat.

Al Qarafi menyimpulkan dari sabdanya, i,-+1'J'r-Jr)
(sesungguhnya ia sebagai wijaa' baginya) bahwa menggabungkan

dua tujuan atau lebih dalam ibadah tidak menjadikan cacat ibadah itu,
berbeda halnya dengan riya', karena Nabi SAW memerintahkan puasa
yang merupakan sarana taqarrub (mendekatkan diri) kepada Allah.
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Puasa jika dilakukan dengan maksud ini dianggap benar dan diberikan

pahala bagi pelakunya. Meski demikian, beliau memberi petunjuk

untuk menjadikan puasa tadi sebagai sarana dalam menjaga

pandangan dan memelihara kemaluan agar tidak terjerumus pada

perbuatan yang haram.

Akan tetapi jika yang dia maksudkan adalah menggabungkan

dua tujuan yang sama-sama bemilai ibadah maka hal itu dibenarkan.

Namun, jika yang dimaksud adalah memasukkan tujuan yang mubatr

dalam suatu ibadah, maka dalam hadits di atas tidak ada indikasi yang

mendukung pandangan ini.

Para ulama Madzhab Maliki berdalil dengan hadits ini untuk

mengharamkan istimna' (onani), karena di saat seseorang tidak

mzrmpu menikah, Rasulullatr SAW memberi solusi untuk berpuasa,

agar dia dapat menekan gejolak syahwatnya. Sekiranya istimna'

merupakan hal yang mubah, maka memberi petunjuk kepadanya akan

lebih mudah. Namun, pernyataan bahwa istimna' lebih mudah

mendapat sanggahan dari sebagian ulama, karena menurut kaidah

bahwa meninggalkan itu jauh lebih mudah daripada melakukan.

Sementara itu, sekelompok ulama membolehkat istimna'. Pendapat

yang membolehkan itu terdapat dalam madzhab Hanbali dan sebagian

ulama Hanafi dengan tujuan mengurangi dorongan syahwat.

Kemudian dalam perkataan Utsman kepada Ibnu Mas'ud,

"Maukah engkau kami nikahkan dengan perempuan belia",

menunjukkan disukainya menikahi wanita yang masih muda, terlebih

lagi jika masih perawan. Hal ini akan dijelaskan setelah beberapa bab

mendatang.
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3. Barangsiapa tidak Mampu',41Baa'ah, maka Hendaklah
Berpuasa

lrr :-Lr e :-\t) a;tL e &; :Jv *i i i;"Sr * r',;+ ',,4y (q:i *'r rlll;lt -+ et .Ur ,rnr :*iA
Trblt i ,7Qt'*, U ,p: t"?" & it J;r 6 j6
v$tW tUi ,gA';;r:(, A'i"l ry ,ei:*;iqt' 

.ior'i liv ,r:-;lu

5066. Dari Abdunatrman bin Yazid, aia Uertatar ;, ;"rr;
bersama Alqamah dan Al Aswad kepada Abdullah, lalu Abdullah
berkata, "Kami dahulu bersama Nabi SAW sebagai pemuda tidak
mendapatkan sesuatu, maka Rasulullah SAW bersabda kepada kami,
'Wahai sekalian pemuda, barangsiapa di antara kamu yang mampu al
baa'ah, hendaklah dia menikah, sesungguhnya ia lebih menjaga
pandangan dan memelihara kemaluan, dan barangsiapa tidak
mampu, hendaklah berpuasa, sesungguhnya ia sebagai perisai
(wijaa)' baginya'."

Keteranqan:

(Bab barangsiapa tidak mampu al baa'ah maka hendaklah
berpuasa). Imam Bukhari menyebutkan hadits Ibnu Mas'ud yang
disebutkan pada bab sebelumnya. Lafazh seperti pada judul bab ini
disebutkan dalam riwayat Ats-Tsauri dari Al A'masy sehubungan

dengan hadits di atas. Dalam riwayat At-Tirmidzi dari Al A'masy
disebutkan, lpjru;;UAi"qW t t: (barangsiapa thk mampu al

baa'ah maka hendaklah dia berpuasa). Sementara dalam riwayat An-
Nasa'i dari A1 A'masy disebutkan dengan redaksi, 'ejji'l 

A,,'1 6an
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siapa yang tidak, hendaklah berptasa). Adapun batrasan hadits ini

sudah diulas pada bab sebelumnya. .

4. Memiliki banyak Istri

r-;t JG'J;{,#'e:)V {& ittt+Jv;$e r

i,;?,i*W *;ti1;{"3iE i' * dt *\: ty
ok "*.*i ,:)L ir' ;- dt + ok rti ,ti'rts 6ji:i \)

{+U.*ot)a'r:,
5067. Dari Atha', dia bertata: Kami hadir bersama Ibnu Abbas

pada pelayatan jenazah Maimunatr di Sarif. Ibnu Abbas berkata, "Ini

adalah istri Nabi SAW. Apabila kamu mengangkat usungannya, maka

jangan digerakkan dengan kasar dan jangan digoncang, tetapi

hendaklah kamu perlahan-lahan. Sesungguturya di sisi Nabi SAW

terdapat sembilan istri. Beliau membagi giliran untuk delapan orang

dan tidak membagi giliran untuk satu orang."

'ot-t Frrr i' ,k dtoi;z?'t *>, fi *i;a;
,1j* ,)|Js: ,;.y.*r,ggfs # e'y.r7; ,b JH
"'Jt *'#'Lui;oii;rs f :^*rfrL dr:)*.n;-r"*

*'t*\t.b
5068. Dari Qatadah, dari Anas RA, "sesungguhnya Nabi SAW

berkeliling kepada istri-istrinya pada satu malam, dan beliau memiliki
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sembilari istri.l' Khalifah berkata kepadaku, 'Yazid bin Zvrai'
menceritakan kepada kami, Sa'id menceritakan kepada kami, dari

Qatadah, batrwa Anas menceritakan kepada mereka, dari Nabi SAW.

F :r,t-?" l.t.J i6 ,io f i *'*',rqt -G,$" i,
.i,:r.G:;nf!i 1ii ';'ty ,Lt? 

'i6 
,i ,'&r.;\7

"Ibnu Abbas berkata kepadaku, 'Apakatr engkau sudatr me,nikah?'

Aku berkata,,'Belum!' Dia berkat4 'Menikatrlatr, sesungguhnya yang

terbaik umat ini adalatr yang paling banyak istrinya'."

Keteransan Hadits:

@ab memiliki banyak istri). Maksudny4 bagr yang mampu
berbuat adil di antara mereka. Dia menyebutkan tiga hadits, yaitu
hadits Atha', "Kami hadir bersama Ibnu Abbas dalam pelayatan
jenazah Maimunah". Imam Muslim menambahkan melalui
Muhammad bin Bakar, dari Ibnu Juraij, 'Istri Nabi SAW."

O.?, (Di Sarifl. Ia adalah tempat yang cukup terkenal di

pinggiran Makkah. Hal ini telah dijelaskan pada pembahasan tentang
haji. Ibnu Sa'ad meriwayatkan melalui sanad y.anp shahih dari yazid

bin Al Ashamm, dia berkata , ,l?t W W. ,1 ,Ct ifg!' ,J J i*:at 13 6i
'S;j{p to' .,lla }' ftami menguburkan Maimunah di Sarddi bawah

bangunan tempat Rasulullah SAW melalui malam pertama
bersamanya). Kemudian diriwayatkan melalui jalur lain dari Yazid
bin Al Ashamm, dia berkata, *rjt |t? 6,f e J jt a# ;.t t+yt 

"Jb';\r',i i-i-i-t'gt$t yt t ;ii g,j, .y.{.e ,y. {nnu Abbas

menshalatinya dan turun di latburnya Abdurrahman bin Khalid bin Al
Walid, Waidillah Al Khaulani, dan Yazid bin Al Ashamm). Saya
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berkata: Abdurrahman bin Khalid termasuk cucu Maimunah, sebab

Maimunah adalah bibi daripada l(halid bin Al Walid (bapak daripada

Abdurrahman bin Khalid). Sedangkan Ubaidillah Al Khaulani adalah

anak asuh Maimunah. Kemudian Yazid bin Al Ashamm adalah

keponakan Maimunah, sirma dengan Ibnu Abbas.

tilt-i,, n::tj $ri @pabila kamu mengangkat usungonnya). la

adalah keranda yang digunakan mengangkat jenazah.

ti,ifi'll lJongon kamu gerakkan dengan kasar).KatazJ}jt
digunakan untuk menggerakkan sesuatu yang diangkat. Sedangkan :i
A j 1j aerasal dari kata il1:lryang berarti goncangan.

,F::ti (Perlahan-lahantah). Hal ini menjadi isyarat bahwa yang

dimaksud adalah berjalan dengan tidak terburu-buru. Dari sini
disimpulkan bahwa kehormatan orang mukmin setelah meninggal

masih ada sebagaimana masa hidupnya. Sehubungan dengan ini
disebutkan hadits, * ,f * Uit P "F (mematahkan tulang

orang mulonin setelah meninggal sama dengan mematahkannya saat

dia masih hidup). Hadits ini diriwayatkan Abu Daud dan Ibnu Majah
serta dinyatakan shahih oleh Ibnu Hibban.

e. *i *v ht, ,* ,;)t'+ ttg 'o!$ lsesungguhnya di sisi Nabi

SAW terdapat sembilan istri). Yakni di saat beliau meninggal dunia.
Mereka adalah; Saudah, Aisyah, Hafshah, Ummu Salamah, Zainab
binti Jahsy, Ummu Habibah, Juwairiyah, Shafiyah, dan Maimunah.

Penyebutan nama ini menurut urutan pemikahan beliau SAW dengan

mereka. Semoga Allah meridhai mereka semuanya. Beliau meninggal

sementara istri-istrinya itu dalam ikatan perkawinan dengannya. Lalu
para ulama berbeda pendapat tentang Raihanah, apakah dia sebagai

istri resmi ataukah selir? Dan apakah dia meninggal sebelum beliau
ataukah tidak?
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" ' 1',.11gJ$,*"tC 
(Beliau membagi giliran untuk9+t9. rr{

delapan oroni dan tidak membagi giliran untuk satu orang). Imam

Muslim menambahkan dalam riwayatnya, 
'a?? 14)',-4{-l 

urir iit"a jU

Jri i e ?, @tha' berkata, "Istri yang tidak mendapat giliran

itu adalah Shafiyah bin Huyay bin Akhthab"). Iyadh berkata,
"Menurut Ath-Thahawi riwayat ini tidak benar, dan yang benar adalah

Saudah, seperti telah dijelaskan bahwa dia menghibahkan gilirannya
kepada Aisyah RA. Hanya saja yang keliru dalam riwayat itu adalah

Ibnu Juraij (periwayat hadits tersebut dari Atha'). Demikian yang dia
katakan." Lalu Iyadh berkata, "Para ulama menyebutkan tentang tafsir
firman Allah, 'fuiOt n 6rj (engkau boleh menangguhkan siapa

yang engkau sukai di antara mereka), bahwa beliau SAW tetap

menggauli Aisyah, Hafshah, Zainab, dan Ummu Salamah. Beliau
memenuhi giliran mereka. Lalu beliau menangguhkan menggauli
Saudah, Juwairiyah, IJmmu Habibah, Maimunah, dan Shafiyah. Dia
SAW memberi giliran pada mereka sesuai kemauannya." Dia berkata
pula, "Bisa saja riwayat Ibnu Juraij benar dan hal itu terjadi di masa

akhir kehidupan beliau SAW, dimana beliau kembali menggauli
semuanya dan membagi rata kepada mereka, kecuali kepada

Shafiyah."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, Ibnu Sa'ad meriwayatkan dari tiga
jalur bahwa Nabi SAW biasa membagi giliran kepada Shafiyah
sebagaimana istri-istrinya yang lain. Namun, di ketiga sanad riwayat
itu terdapat Al Waqidi, dan dia bukan seorang yang dapat dijadikan
hujjah. Hanya saja Mughlathai sedikit fanatik terhadap Al Waqidi
sehingga dia menyebutkan pernyataan orang-orang yang

menguatkannya dan menganggapnya tsiqah (terpercaya). Akan tetapi
dia menutup mata terhadap perkataan mereka yang melemahkan dan

menuduhnya. Padahal jumlah mereka ini jauh lebih banyak dan lebih
pakar serta lebih mengetahui tentang Al Waqidi dibanding kelompok
pertama. Di antara perkara yang dia gunakan untuk mengukuhkan Al

38 - TATHUL BAARI



Waqidi bahwa Asy-Syafi'i telah mengutip riwayat darinya. Namun,

Al Baihaqi menyebutkan riwayat dari Asy-Syaf i bahwa dia

menganggapnya pendusta. Tidak boleh dikatakan, "Lalu mengapa

Syaf i menukil riwayat darinya?" Sebab kami katakan, "Jika

periwayat yang adil menukil riwayat dari seseorang, maka tidak dapat

dijadikan dasar menggolongkan orang itu sebagai periwayat yang

tsiqah (terpercaya)." Abu Hanifah pernah menukil riwayat dari Jabir

Al Ju'fi, padahal dinukil pula bahwa dia pernah berkata, "Aku tidak

pernah melihat orang yang lebih dusta darinya." Dengan demikian,

jelas bahwa maksud Ibnu Abbas tentang istri Nabi SAW yang tidak

mendapat bagian giliran adalah Saudah, seperti pendapat Ath-

Thahawi. Hal ini didasarkan kepada hadits Aisyah, Wi'$ii;V'Oi
is; ?'i-'t4i1t:p.'#-Ftsy iirr ;* dt o€i,u.g
(Sesungguhnya Saudah menghibahkan gilirannya kepada Aisyah,

maka Nabi SAW membagi giliran kepada Aisyah, satu hari gilirannya

dan satu hari giliran Saudah). Masalah ini akan dibahas pada bab

tersendiri sekitar 24bab sebelum pembahasan masalah talak.

Hanya saja mungkin dikatakan, "Tidak ada konsekuensi jika
beliau SAW tidak bermalam di rumah Saudah, maka beliau tidak

membagi giliran untuknya. Bahkan bisa saja beliau memberi giliran

kepada Saudah, tetapi tetap bermalam di sisi Aisyah berdasarkan

hibah dari Saudah. Adapun penafian pembagian mungkin saja hanya

dalam konteks majaz." Menurut saya, yang lebih kuat adalah

keterangan dalam kitab Ash-Shahih. Mtxrgkin Imam Bukhari sengaja

menghapus keterangan tambahan ini.

Kemudian dalam riwayat Muslim terdapat pula tambahan lain
dari riwayat Abdunazzaq dari Ibnu Juraij, Atha' berkata, "Dia
(Maimunah) yang terakhir meninggal di antara istri-istri Nabi SAW,

dan dia meninggal di Madinah", demikian yang dia katakan. Adapun

pernyataannya Maimunah adalah orang terakhir meninggal telah

disetujui Ibnu Sa'ad dan selainnya. Mereka berkata, "Dia meninggal
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pada tahun 61 H." Akan tetapi ulama lain menyelisihinya seraya

berkata, "Dia meninggal tahun 56 H." Pandangan ini dibantah oleh
riwayat lain bahwa Ummu Salamah hidup hingga masa pembunuhan

Al Husain bin Ali di hari Asyura'tahun 61 H. Ada pula sinyalemen
mengatakan Ummu Salamah meninggal tahun 59 H. Akan tetapi
pendapat pertama lebih kuat. Tidak tertutup kemungkinan keduanya
(Maimunah dan Shafiyah) meninggal pada tahun yang sama, hanya

saja Maimunah meninggal lebih akhir. Dikatakan, Maimunah
meninggal tahun 63 H. Dikatakan lagi tahun 66 H. Berdasarkan
keterangan ini maka tidak ada keraguan tentang keberadaannya

sebagai istri Nabi SAW yang paling akhir meninggal dunia.

Mengenai perkataannya, "meninggal di Madinah", maka
dikomentari oleh Iyadh dengan perkataannya, "secara zhahir yang dia
maksudkan adalah Maimunah. Lalu bagaimana hal ini dapat
diselaraskan dengan perkataannya di awal hadits bahwa dia meningga
di sarif. Padahal Sarif adalah tempat dekat Makkah. Dengan demikian
pernyataan 'meninggal di Madinah' adalah keliru." Saya (Ibnu Hajar)
katakan, kemungkinan yang dimaksud Madinah di sini adalah negeri
(kota) dan ia adalah Makkah. Mengenai keterangan di awal hadits
mereka menghadiri prosesi penguburan jenazah di Sarif. pernyataan

ini tidak berarti Maimunah meninggal di Sarif. Mungkin saja

Maimunah meninggal di Makkah dan berwasiat dikuburkan di tempat
dimana dia melalui malam pertama bersama Rasulullah SAW. Maka
Ibnu Abbas melaksanakan wasiatnya. Asumsi ini memperkuat bahwa
Ibnu Sa'ad ketika mengutip riwayat Ibnu Juraij, dia berkata, "selain
Ibnu Jurarj berkata-sehubungan hadits ini-, 'Dia meninggal di
Makkah, lalu dibawa oleh Ibnu Abbas dan dikuburkan di Sarif."

Hadits kedua adalah hadits Anas, "sesungguhnya Nabi SAW
biasa berkeliling di antara istri-istrinya pada satu malam dengan satu

kali mandi, sementara beliau memiliki sembilan istri." Penjelasannya

sudah dipaparkan pada pembahasan tentang mandi. Ia sangat jelas
mendukung judul bab.
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Para ulama sepakat bahwa di antara kekhususan beliau SAW

adalah boleh memiliki istri lebih dari empat orang. Hanya saja mereka

berbeda pendapat apakah ada batasannya atau tidak? Hadits ini
menjadi dalil bahwa beliau tidak diwajibkan membagi giliran di antara

istri-istrinya. Pembahasan tentang ini akan dipaparkan pada

tempatnya. Kemudian pernyataan, "Khalifah berkata kepadaku...",

maksudnya menjelaskan penegasan Qatadah telah mendengar

langsung riwayat itu dari Anas RA.

Hadits ketiga dinukil Imam Bukhari dari Ali bin Al Hakam Al
Anshari, dari Abu Awanah, dari Raqabah, dari Thalhah Al Yami, dari

Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas RA. Ali bin Al Hakam Al Anshari

adalah Al Marwazi. Dia meninggal pada tahun 226 H. Adapun

Raqabah adalah Ibnu Mashqalah. Sedangkan Thalhah adalah Ibnu

Musharrif Al Yami.

f ,iji t*\j'# /# ilt d jd (Ibnu Abbas berkata kepadalar,

"Apakah engkau telah menikah?" Aku berknta, "Belum!'). Ahmad

bin Mani' menambahkan dalam Musnad-nya melalui jalur lain dari

Sa'id bin Jubair, '**-'oi ,P qf - ,iqt CF-bi p qtt ,JV i.\,J j,;

t:ti \FrF-|!).i L:ri r;i t 'Lij r 
',*\j p - 1tu"" Abbas berkata

kepadaku dan saat itu wajahku belum keluar, yalcni belum berjenggot,
"Apakah engkau telah menikah?" Aku menjawab, "Belum, dan aku

tidak menginginkannya pada saat ini'). Kemudian dalam riwayat

Sa'id bin Manshur dari Abu Bisyr, dari Said bin Jubair disebutkan, jd

;l'tti 6 ,Lii t'*3t|y ,/# f,i.r r!, Qbnu Abbas berkata kepadaku,

"Apakah engkau telah menikah?" Aku berkata, "Aku belum

memikirknnnya").

it;}gi$\t 9;6 pb$ G"runggrhnya sebaik-baik umat ini

adalah yang paling banyak istrinya). Sengaja dibatasi dengan

penyebutan 'umat ini' tidak termasuk orang-orang, seperti Sulaiman

Alaihissalam, karena beliau adalah orang yang paling banyak istrinya
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seperti disebutkan dalam biografinya. Demikian juga halnya dengan

bapaknya (Nabi Daud Alaihissalam). Ath-Thabarani meriwayatkan

dari Ayyub, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, oii $;tby ti\l
ir;,$ijki @enikahlah, sesungguhnya yang terbaik dari kita adalah

yang terbanyak istrinya di antara kita). Dlkatakan, maknanya sebaik-

baik umat Muhammad adalah yang istrinya paling banyak dibanding

orang lain yang memiliki kesamaan dengannya dalam keutamaan-

keutamaan lain. Namun yang lebih kuat, maksud Ibnu Abbas 'yang

terbaik' adalah Muhammad SAW, sedangkan 'umat' adalah para

sahabat beliau SAW. Seakan-akan Ibnu Abbas mengisyaratkan bahwa

tidak nikah itu tidak lebih baik. Sekiranya tidak menikah adalah utama

tentu Nabi SAW lebih dahulu melakukannya. Meski beliau SAW

adalah manusia paling takut kepada Allah dan lebih mengenal-Nya,

tetapi beliau tetap memperbanyak istri untuk maslahat penyampaian

hukum-hukum yang tidak dapat diketahui kaum laki-laki, dan juga

menampakkan mukjizat yang luar biasa, dimana beliau sering tidak

mendapatkan makanan untuk mengenyangkannya dan juga senantiasa

berpuasa, namun beliau mampu berkeliling menggilir istri-istrinya

dalam satu malam. Sungguh perbuatan itu tidak mampu dilakukan

kecuali jika badan memiliki kekuatan yang prima. Sementara

kekuatan badan-seperti dikatakan pada awal hadits-hadits bab ini-
mengikuti indikatomya berupa hal-hal yang menguatkan, seperti

makanan dan minuman. Padahal semua ini bagi beliau SAW sangatlah

sedikit dan terkadang tidak ada.

Dalam kitab Asy-Syrfa'dikatakan bahwa bangsa Arab merasa

terpuji dengan banyaknya menikah, karena hal itu menunjukkan

kejantanan. Sampai disebutkan, "Namun istri yang banyak tidak

sampai menyibukkannya dalam melakukan ibadah kepada Tuhannya."

Bahkan hal itu menjadi tambahan ibadah baginya karena telah

menjaga kehormatan para istrinya, memenuhi hak-hak mereka,

mencari nafkah bagi mereka, dan membimbing mereka." Seakan-akan

yang dimaksud 'penjagaan kehormatan di sini' adalah sikap mereka
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yang hanya memandang beliau SAW tanpa menghiraukan laki-laki
lain. Berbeda dengan yang belum menikah, dimana wanita yang

menjaga kehormatan, secara tabiatnya juga mendambakan pernikahan.

Itulah gambaran para istri beliau SAW.

Kesimpulan dari pendapat para ahli ilmu tentang hikmah beliau

SAW memperbanyak istri, setidalarya ada sepuluh macam,

sebagiannya telah disitir terdahulu, dan yang lainnya adalah:

Pertama, memperbanyak orang-orang yang menyaksikan

keadaannya secara batin, sehingga menolak dugaan orang-orang

musyrik yang menyatakan dirinya penyihir atau yang lainnya.

Kedua, agff kabilah-kabilah Arab mendapatkan kemuliaan

karena memiliki hubungan pernikahan dengan beliau SAW.

Ketiga, mempererat hubungan yang baik di antara kabilatr-

kabilah tersebut.

Keempat, tambahan pada taklif (beban syar'i), dimana beliau

SAW dibebani agar para istri tersebut tidak boleh menyibukkannya

daripada misinya untuk menyampaikan risalah.

Kelima, memperbanyak keluarga dari pihak istri-istrinya,
sehingga semakin banyak penolongnya untuk melawan orang-orang
yang memusuhinya.

Keenam, untuk menukil hukum-hukum syar'i yang tidak dapat

diketahui kaum laki-laki, karena pada umumnya urusan yang terjadi di
antara suami istri tidak dapat diketahui kaum laki-laki.

Ketujuh, untuk mengetahui kebagusan akhlak beliau SAW yang

batin. Nabi SAW menikatri Ummu Habibah, sementara bapaknya saat

itu memusuhinya. Begitu pula beliau menikahi Shafiyah setelah

bapak, paman, dan suaminya terbunuh. Sekiranya beliau bukan

manusia paling bagus akhlaknya, tentu perempuan-perempuan itu
tidak akan menyenanginya, namun kenyataannya beliau SAW lebih
mereka cintai daripada keluarga mereka sendiri.
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Kedelapan, apa yang sudah disebutkan berupa mukjizat beliau
SAW, dimana beliau SAW mampu melakukan hubungan intim
dengan istri-istrinya meski makan dan minumnya sangat sedikit,

ditambah lagi dengan banyak berpuasa dan wishal (puasa tanpa

berbuka). Beliau SAW memerintahkan mereka yang tidak mampu

menanggung biaya nikah agar berpuasa. Diisyaratkan pula bahwa istri
yang banyak dapat menekan dorongan syahwat, maka beliau SAW
melakukan hal luar biasa dalam perkara ini.

Kesembilan, apa yang telah dinukil dari penulis kitab Asy-Syfa'
tentang menjaga kehormatan istri-istrinya- dan memenuhi hak-hak
mereka.

Dalam riwayat Ahmad bin Mani' terdapat tambahan, 'ri v;i
Gi.ii--| oS ,i * , L#- ftetahuilah, sesungguhnya menikah

dapat mengeluarkan daripada shulbimu siapa yang tersimpan
padanya). Pada hadits di atas terdapat anjuran untuk menikah dan

meninggalkan praktek rahbaniyah (kependetaan).

5. Barangsiapa Hijrah atau Mengerjakan Kebaikan untuk
Menikahi Perempuan, maka Baginya(Balasan) sesuai Apa yang

Dia niatkan

,&t +; il' &'Cti$iC & irr ,rr., oibAt ;. ; *
l;Dl' . 

f,;"'c,,ts ? ,ai c t; jt,A;r',#Lrpar

1't14Ue 'fi;{":r{r il' * l;';j'*t j\fa
It;a 6 aU:;,, 'ti-$J-1'r;'ri tl*:_t;:'

5070. Dari Umar bin Khaththab RA, dia berkata: Nabi SAW
bersabda, "Amal perbuatan itu harus disertai dengan sesuai niat, dan
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sesungguhnya seseorang akan mendapat balasan sesuai apa yang dia

niatkan. Barangsiapa hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya, maka

hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya, dan barangsiapa hijrahnya

kepada dunia yang hendak didapatkannya atau perempuan yang

hendak dinikahinya, maka hijrahnya kepada apa yang dia hijrah

untuhtya."

Keterangan:

(Bab barangsiapa yang hiirah atau mengeriakan kebaikan untuk

menikahi perempuan maka baginya balasan sesuai apa yang dia

niatkan). Dalam bab ini disebutkan hadits lJmar, "Amal perbuatan itu

harus disertai dengan niat, dan sesungguhnya seseorang akan

mendapatkan balasan sesuai apayang dia niatkan." Penjelasan hadits

ini sudah dipaparkan di awal kitab ini (Fathul Baari'). Apa yang dia

sebutkan pada judul bab tentang hijrah, tercantum secara tekstual

dalam hadits. Adapun tentang mengerjakan kebaikan maka hal itu

disimpulkan dari hadits tersebut, sebab hijrah termasuk bagian dari

amal kebaikan. Dalam hal ini, kebaikan yang hendak di dapatkan

disebutkan secara umum sebagaimana tertulis pada akhir kalimat,

"Hijrahnya kepada apa yang dia hijrah untuknya". Demikian pula

dengan kebaikan yang dicarinya, yangjuga disebutkan secara umum,

yang mencakup semua amal kebaikan, baik berupa hijrah, haji, shalat,

maupun sedekah.

Kisah orang hijrah untuk menikahi perempuan bernama Ummu

Qais telah disebutkan Ath-Thabarani dengan sanad-nya dan Al Ajuri

di kitab Asy-Syari'ah tarrpa sanad. Kemudian masuk dalam cakupan

perkataannya, "Atau mengerjakan kebaikan" apa yafig terjadi pada

Ummu Sulaiman ketika menolak menikah dengan Abu Thalhah

hingga dia masuk Islam. Kisah ini diriwayatkan An-Nasa'i melalui

sanad yang shahih dari Anas, dia berkata, ,',;,ilw.'.,t"(i'L-b i.|'';h,
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tJA; t!),i its'j',6,€ -J':)ti'jx'o$,ct+"tVt (Abu Thathah

meminang Ummu Sulaim, namun Ummu Sulaim berkata, "Demi

Allah, orang seperti wahai Abu Thalhah tidak patut ditolak, tetapi

engkau laki-laki kafir sedangkan aku wanita muslimah, tidak halal

bagiku untuk menikahimu, jika engkau masuk Islam maka itulah

maharku'. Dia pun masuk Islam dan jadilah itu maharnya").

Hubungan kisah ini dengan pernyataan di atas bahwa Ummu

Sulaim berkeinginan menikah dengan Abu Thalhah namun terhalang

oleh kekafirannya. Maka dia pun berusaha mendapatkan tujuannya

dengan mengorbankan dirinya sehingga memperoleh dua kebaikan.

Sebagian ulama memperrnasalahkan hal ini atas dasar pengharaman

wanita muslimah atas laki-laki kalir terjadi saa! perjanjian

Hudaibiyah. Tentu saja jauh sesudah kisah pernikahan Abu Thalhah

dan Ummu Sulaim. Hal itu mungkin dijawab bahwa pengharaman

pernikahan laki-laki kafir dengan wanita muslimah terjadi lebih

dahulu daripada ayat yang menjelaskannya. Adapun yang

diindikasikan oleh ayat tersebut adalah keberlangsungan hukum yang

dimaksud. Oleh karena itu, terjadi pemisahan dimana sebelumnya

belum pernah ada. Kemudian tidak diketahui sesudah hijrah ada

wanita muslimah yang menikahi laki-laki kafir.

6. Menikahkan Orang Miskin yang Hanya Memiliki (Hafalan)

Al Qur'an dan Islam

C.&-, 4-'

Sehubungan dengan ini dinukil dari Satral bin Sa'ad, dari Nabi

sAw.
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*?'t j* 4t e ,r & ,Jv &?'t *>, )y,.- it ,f
,!Ji * 11t43 lsrr.U lf nr 

'J;.,6 ,tli; ,ir- a ; rl-t
5071. Dari Ibnu tutur',ra RA, dia berkata, 

j"u*, 
pernah

berperang bersama Nabi SAW dan tidak ada perempuan bersama

kami. Kami berkata, 'Wahai Rasulullah, tidakkah sebaiknya kami

mengebiri?' Maka beliau SAW melarang kami melakukan hal itu."

Keterangan:

(Bab menikahkan orang miskin yang memiliki (hafalan) Al

Qur'an dan Islam. Sehubungan dengannya diriwayatkan dari Sahal,

dari Nabi SAW). Maksudnya, hadits Sahal bin Saad tentang kisah

perempuan yang menghibahkan dirinya. Hubungannya dengan judul

bab disimpulkan dari lafazh hadits tersebut, "Carilah meskipun cincin

besi." Laki-laki itu mencarinya, tetapi tidak menemukan sesuatu.

Meskipun demikian beliau SAW tetap menikahkannya.

Al Karmani berkata, "Imam Bukhari tidak menyebutkan hadits

Sahal di tempat ini, karena dia telah mengutipnya pada pembahasan

terdahulu dan yang akan datang, maka dia cukup mengisyaratkan

kepadanya. Atau mungkin gurunya tidak meriwayatkan kepadanya

sesuai dengan redaksi judul di atas." Kemungkinan kedua ini sangat

jauh dari kebenaran. Sungguh siya belum menemukan orang yang

mengatakan Imam Bukhari memberi batasan pada judul-judul bab

dalam kitabnya sesuai redaksi riwayat para gurunya. Bahkan yang

ditegaskan mayoritas ulama bahwa kebanyakan judul bab berasal dari

inisiatif Imam Buk*rari sendiri, sehingga kemungkinan ini tidak

memiliki alasan. Al Karmani bahkan mengulang pernyataannya ini di
beberapa tempat namun tidak ada faidahnya.

Selanjutnya, Imam Bukhari menyebutkan penggalan hadits Ibnu

Mas'ud, "Kami pernah berperang dan tidak ada perempuan bersama
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kami. Kami berkata, 'Wahai Rasulullah, tidakkah sebailmya kami
mengebiri?' Maka beliau SAW pun melarang kami ntelakukannya."
Tampaknya Imam Bukhari melakukan analisa hukum di tempat ini
dengan sangat jeli. Seakan-akan dia berkata, "oleh karena beriau
SAW melarang mereka mengebiri padahal mereka sangat

membutuhkan perempuan -dan saat itu mereka tidak memiliki apa-apa
seperti ditegaskan pada hadits ini juga yang akan dikutip setelah satu
bab- sementara masing-masing mereka pastilah menghafal sebagian
dari Al Qur'an, maka jelas mereka dinikahkan hanya karena hafalan
Al Qur'an yang mereka miliki. Hukum judul bab diambil dari hadits
Sahal secara tekstual dan dari hadits Ibnu Mas'ud melalui istidlal
(analisa hukum).

Al Karmani mengemukakan pendapat yang cukup ganjil ketika
berkata, "Pada perkataannya 'menikahkan orang miskin' menjadi dalil
bahwa Nabi SAW tidak menikahkan seorang laki-laki (pada hadits
sahal-) untuk mengajari istrinya Al Qur'an, sebab jika dia menghafal
Al Qur'an tentu tidak dinamai orang yang miskin." Dia berkata pula,
"Demikian juga dengan perkataannya, 'dan Islam', karena perempuan
yang menghibahkan dirinya adalah muslimah." Namun, yang tampak
bahwa maksud Imam Bukhari adalah orang yang tidak memiliki harta,
berdasarkan perkataan Ibnu Mas'ud, "Kami tidak memiliki sesuatu."

7. Perkataan Seseorang kepada Saudaranyar..Lihatlah Mana Di
Antara Kedua Istriku yang Engkau Sukai Agar Aku

Melepaskannya (menceraikannya)Untukmu. I'

t,-
ol )l

Diriwayatkan oleh Abdurratrman bin Auf.

.9. o 2. tt. ro.

?_f J ar^--rl r-.e
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o-i;r ,iu ,o-i;t Je ,r;:, ;$t1j'$bi e'$ ?xt trs. isw

5072. Dari Humaid Ath-Thawiil, dia berkata: Aku mendengar

Anas bin Malik berkata: Abdurrahman bin Auf datang, lalu Nabi

SAW mempersaudarakannya dengan Sa'ad bin Ar-Rabi' Al Anshari.

Al Anshari saat itu memiliki dua istri. Dia pun menawarkan kepada

Abdunahman untuk diberikan separoh dari keluarga dan hartanya. Dia
(Abdurrahman) berkata, 'Semoga Allah memberkahimu pada keluarga

dan hartamu, tunjukkanlah aku ke pasar'. Dia datang ke pasar dan

mendapat untung sedikit dari mentega dan minyak samin. Nabi SAW
melihatnya setelah beberapa hari dan padanya bekas kekuning-
kuningan. Beliau bersabda, "Ada apa wahai Abdurrahman?' Dia
menjawab, 'Aku menikahi perempuan Anshar'. Beliau bertanya,'Apa
yang engknu berikan? ' Dia menjawab, 'Emas seberat biji'. Beliau

bersabda, 'Buatlah walimah meskipun hanya memotong seekor

kambing'."

Keterangan:

(Bab perkataan seseorang kepada saudaranya, "Lihatlah mana

yang engkau sukai di antara kedua istriku agar aku melepaskannya

,:
;

t-
ol
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[menceraikannyal untulcrnu'). Judul bab ini merupakan lafazh hadits

Abdurrahman bin Auf pada pembahasan tentang jual beli.

)P i f )t'*'ors't (Diriwayatkan oleh Abdurrahman bin Auf

dari Nabi SAW). Hadits yang dimaksud dikutip Imam Bukhari pada

pembahasan tentang jual beli dari Abdurrahman bin Abdul Aziz bin
Abdullah dari Ibrahim bin Sa'ad yakni Ibnu Ibrahim bin Abdurrahman

bin Auf dari bapaknya, dari kakeLnya, dia berkata, "Abdurrahman bin
Auf berkata." Lalu dia mengutipnya pada pembahasan tentang

keutamaan kaum Anshar dari Ismail bin Abu Uwais dari Ibrahim, dia

berkata dalam riwayatnya , 6+ ",>laJr tlli ,qLi Al A!;.bi'*'i
L,+\" (lihatlah yang paling menarik bagimu niscaya aku akan

menceraikannya untuhnu. Apabila iddahnya telah selesai maka

nikahilah dia). lnilah makna yang dia sebutkan pada bab di atas dari

Anas dengan redaksi, {si'*Jii'ri ,14'oi) lh,p|,-a (Dia pun

menawarkan kepada Abdurrahman untuk diberikan separoh dari
keluarga dan hartanya), lalu akan disebutkan pada pembahasan

tentang Walimah dari hadits Anas, €,i't\ ,s'otlf U Jjli ,,!.6|+rii
(aku membagikan untulcrnu hartaku dan melepaskan untulcmu salah

satu di antara kedua istriku). Pembahasan lainnya bagi hadits ini akan

dipaparkan pada bab-bab tentang walimah.

Pelajaran yang dapat diambil.

1. Kebiasaan para sahabat yang lebih mementingkan orang lain

daripada diri sendiri hingga dalam soal istri dan harta.

2. Seseorang boleh melihat perempuan ketika hendak menikahinya.

3. Boleh melakukan kesepakatan untuk menceraikan Istri.

4. Tidak adanya rasa cemburu dalam hal-hal seperti itu.

5. Bagi orang-orang terpandang boleh te{un langsung dalam

perdagangan meskipun ada yang mewakilinya.
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Az-Zubair bin Bakkar meriwayatkan di kitab Al Muwffiqiyat
dari hadits Ummu Salamah, dia berkata, na tnr gj g-lU .S.i.t e;
'd, {;)>U.tb *.u.1 6; o pi {" tn' ,-& Ut * ,e s*. jyt4s
'et \5'* i* e,i =i& *,trp il' ,)* ,;)t*t: p) * lo' *r;
a1;it \*'$,?A. (Abu Bakar Ash-Shiddiq RA keluar dalam rangka

dagang ke Bashrah di masa Nabi SAW. Abu Bakar tidak merasa

terhalang oleh kecintaannya untuk senantiasa bersama Nabi SAW,

dan kecintaan Nabi SAI{ untuk berdekatan dengan Abu Bakar pun

tidak mendorongnya melarang Abu Bakar melakuknn perjalanan itu,

yang demikian karena kecintaan mereka terhadap perdagangan).

Demikian lafazh hadits ini atau mungkin semakna dengannya. Sisa

pembahasan hadits ini berkenaan dengan kisah Suwaibath bin

Harmalah dan An-Nu'man, yang asalnya terdapat dalam riwayat Ibnu

Majah.

8. Tidak Disukainya Tabattul dan Kebiri

/ . o , o. t c . t, t, o tl

.#i ;.l,L'c4- :J*- qj..lJt '.; ;;',,*, qta4 Jt _e.t)'L'4

9;$t ; oG ,* &;e \t,,r-" i' J;ri, :J* ecr't*Li 
{ ,t;i'}j'|frt

5073. Dari Ibnu Syihab, dia mendengar Sa'id bin A1 Musayyab

berkata: Aku mendengar Saad bin Abu Waqqash berkata, "Rasulullah

SAW menolak perbuatan Utsman bin Mazh'un untuk tabattul.

Sekiranya diizinkan kepadanya niscaya kami akan mengebiri diri-diri
kami."
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eti)
c

eri i.:\*,'e*,'trt *It ;.& .?i JG"Uv\r *
o:.* e fLi * \t ,Q Ct ,*;*; i, U ,,sA

l*Li ,frt{')cf '_$ e;bj
5074. Dari Az-Ztthi, dia berkata: Said bin Al Musayyab

mengabarkan kepadaku, sesungguhnya dia mendengar Sa,ad bin Abu
Waqqash berkata, "Sungguh hal itu telah ditolak yakni oleh Nabi
SAW terhadap Utsman bin Mazh'un. Sekiranya beliau
membolehkannya melakukan tabattul, niscaya kami telah mengebiri
diri-diri kami."

&*;hr *t "i,r'o(;i'.*; i ,u; *
s y* GF I rfi el,6 6-) t:)rl:,u ; ,7./u;ir;, g

1ar';iXjr L;: afur tt tjt-i l; F li,r .pf
5075. Dari Qais, dia berkata: Abdullah berkata, ',Kami bersama

Rasulullah sAw dan kami tidak memiliki sesuatu. Kami berkata,
'Tidakkah sebaiknya kami mengebiri?' Beliau melarang kami
melakukannya. Kemudian beliau memberi keringanan kepada kami
untuk menikahi perempuan dengan imbalan pakaian. Kemudian beliau
membacakan kepada kami, 'Wahai orang-orang yang beriman,
janganlah kamu mengharamkan yang baik yang telah dihalalknn
Allah untuk kamu, dan janganlah kamu melampaui batas.
Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui
batas '. " (Qs.Al Maa'idah [5]: 87)

I
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j\,!t ,Si, r:. :Li :Jv i1?ht gri;") ,ti 7 * o_ri t
,irtt * r'iii c Li \1 ,',*)t ,^r & \Ci *, ,|-,,u 1*,- /, VJJ

,:e-y'J-, *'"i ,;b'.K d;',y t^i;'; ,;L'.3U
(i G. |*i * i,t * Ctita ,u;'J4 Li'"; ,,* '.sa

'rt"ri 
"f; * **u ,o\ Ci 6r:l;:t'J;;;:r^

5076. Dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah RA dia berkata,

"Aku berkata, 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku laki-laki yang

masih muda, aku khawatir diriku terjerumus pada perbuatan zina,
sementara aku tidak mendapatkan apa yang kugunakan menikahi
perempuan'. Beliau pun mendiamkanku. Kemudian aku mengatakan

seperti itu dan beliau tetap diam. Lalu aku mengatakan hal yang sama

dan beliau masih saja diam. Setelah itu, aku katakan lagi yang

sepertinya maka Nabi SAW bersabda, 'Wahai Abu Hurairah, pena
telah kering tentang apa yang engkau alami. Kebirilah atas hal itu
atau tinggalkan'."

Keteransan Hadits:

(Bab tidak disukainya tabattul). Maksud 'tabbattul'di tempat ini
adalah menghilangkan keinginan menikah dan segala kelezatawrya,
lalu mengkhususkan diri beribadah. Adapun 'tabattul' yang

diperintahkan dalam firman Allah dalam surah Al Muzzammil ayat 8,
i.)-; $igi (dan beribadahlah kepada-Nya dengan penuh

ketekunan). ditafsirkan Mujahid, "Ikhlaskan kepada-Nya dengan

seikhlas-ikhlasnya." Ia adalah penafsiran dari segi makna, karena

makna dasar kata 'tabattul' adalah 'memutuskan'. Jadi makna ayat

itu, 'Putuskan (tinggalkan segala urusan) hanya untuknya dengan

sebenar-benamya'. Namun karena hakikat memutuskan diri kepada

Allah semata hanya terjadi dengan mengikhlaskan peribadatan
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kepada-Nya, maka Mujahid menafsirkannya dengan arti ikhlas. Di
antaranya adalah perkataan, "Shadaqah Batlah", artinya sedekah yang

terputus dari semua kepemilikan. Maryam disebut Al Batuul karena

memutuskan keinginan menikah dan mengkhususkan diri untuk
beribadah. Sementara Fathimah dinamakan Al Batuul mungkin karena

terputus dari pemikahan selain dengan Ali atau mungkin karena

terputus dari semua orang sebayanya dalam hal kecantikan dan

kemuliaan.

*tAtj (Dan kebiry'. Kebiri adalah membelah buah pelir dan

mengeluarkannya. Hanya saja Imam Bukhari mengatakan, "Tidak
disukainya tabattul dan kebiri", sebagai isyarat bahwa yang tidak
disukai dai tabattul adalah dampaknya yang mengarah kepada sikap

berlebihan dan mengharamkan perkara yang halal. Tabattul itu sendiri
pada dasamya bukan sesuatu yang makruh (tidak disukai). Lalu beliau

menghubungkan'kebiri' kepada tabbatul, karena sebagiannya

diperbolehkan terhadap hewan yang dimakan. Kemudian Imam

Bukhari menyebutkan tiga hadits:

Pertama, hadits Sa'ad bin Abu Waqqash tentang kisah Utsman

bin Mazh'un. Imam Bukhari menyebutkannya melalui dua jalur
hingga Ibnu Syihab Az-Zuhi.Imam Muslim menyebutkan dari Uqail,

dari Ibnu Syihab dengan redaksi, yt l'-,tip ,fr'oi {iU, j. ot:,ci Srri

*') -t 1O' .,l-r (Utsman bin Mazh'un ingin melakukan tabattul, lalu

Rasulullah SAW melarangnya). Maka diketahui bahwa makna

sabdanya, "Beliau menolak lJtsman", yakni tidak mengizinkannya

bahkan melarangnya.

Ath-Thabarani meriwayatkan dari hadits Utsman bin Mazh'un

sendiri, 't',Jltl ,rZiS' ., ,J 
'olit z;x$t'"b W- Jrj ,;iit'l.,t U ,,ls ili

l(;.ilu.,''!lb'#:t $esungguhnya dia berkata, "Vf/ahai Rasulullah, aku

seorang laki-laki yang terasa berat hidup membujang, izinkanlah aku

untuk mengebiri." Beliau bersabda, "Tidak, tetapi hendaklah engkau
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berpuasa'). Kemudian dari jalur Said bin Al Ash disebutkan, iriii .lf

t;X)r'^Mt \Alur$:r:.1\iii,r of j66 *(ei;y e d,i,iif 1' 
jr.,; 

'; 'jt;
(Utsman berkata, "Waltai Rasulullah, izinkan aku untuk mengebiri."

Beliau bersabda, "Sesungguhnya Allah telah menggantikan untuk kita

rahbaniyah (kependetaan) dengan tauhid yang lurus dan luwes").

Mungkin yang diminta oleh Utsman adalah mengebiri secara

hakikatnya, narnlul periwayat mengungkapkan dengan kata tabattul,

karena umumnya mengebiri merupakan dampak dari tabattul. Oleh

karena itu, dalam riwayat disebutkan, "Sekiranya diizinkan kepadanya

niscaya kami akan mengebiri diri-diri kami." Namun, kemungkinan

juga yang terjadi sebaliknya, dan maksud perkataan Sa'ad, "Sekiranya

diizinkan kepadanya niscaya kami akan mengebiri diri-diri kami",
adalah kami akan melakukan perbuatan orang yang dikebiri, yaitu

memutuskan diri dari perempuan.

Ath-Thabari berkata, "Tabattul yang dimaksud oleh Utsman

adalah mengharamkan perempuan dan hal-hal yang baik serta segala

kelezatan. Oleh karena itulah turun firman-Nya, f r1-ii G"lr d U

;-SJ hr ,Fi 6 p4 f_iy'o (tyahai orang-orang yang beriman,

janganlah kamu mengharamkan yang baik yang telah Allah halalkan

bagi kamu). " Pada bab pertama pembahasan tentang nikah ini sudah

disebutkan orang-orang yang sepakat dengan Utsman bin Mazh'un
untuk melakukan perbuatan itu.

Utsman bin Mazh'un tergolong orang-orang lebih dahulu masuk

Islam. Kisahnya bersama Labid bin Rabi'ah sudah disebutkan pada

pembahasan diutusnya Nabi. Sedangkan kisah meninggalnya telah

dipaparkan pada pembahasan tentang jenazah. Dia meninggal pada

bulan Dzulhijjah tahun ke-2 H. Dialah orang pertama kali dikuburkan

di Baqi'.

Ath-Thaibi berkata, "Kalimat,'sekiranya diizinkan kepadanya

niscaya kami akan mengebiri diri-diri kami', secara zhahir yang patut
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dikatakan adalah, 'sekiranya diizinkan kepadanya niscaya kami akan

melakukan tabattul', tetapi periwayat justru menggunakan kalimat,
'kami akan mengebiri', sebagai bentuk mubalaghaft (penekanan yang

berlebihan). Maksudnya, kami akan melakukan tabattul dengan

sungguh-sungguh hingga menghantarkan kami untuk mengebiri diri.
Yang dimaksud bukan 'kebiri' dalam arti yang sebenarnya, sebab

perbuatan ini adalah haram." Dikatakan juga, ia tetap dipahami dalam

arti zhahirnya, dan hal itu te{adi sebelum ada larangan mengebiri diri.
Sikap sejumlah sahabat yang berulang kali minta izin melakukannya,

seperti halnya Abu Hurairah, Ibnu Mas'ud, dan selain keduanya telah

menguatkan hal itu. Hanya saja penggunaan kata 'mengebiri' lebih
mendalam penekanannya daripada 'tabattul', karena adanya alat

kelamin berkonsekuensi adanya dorongan syahwat, dan keberadaan

syahwat menafikan maksud 'tabattul'. Untuk itu jelaslah bahwa

'mengebiri' merupakan satu-satunya jalan mendapatkan maksud

tersebut. Maksimal akan ada rasa sakit yang sangat saat perbuatan itu
dilakukan namun dapat ditutupi oleh mamfaatnya di masa akan

datang. Ia sama seperti memotong jari jika terjangkit suatu penyakit

demi menyelamatkan tangan. Kematian karena melakukan kebiri
bukan sesuatu yang pasti bahkan sangat jarang te{adi. Hal ini
dibuktikan dengan praktik kebiri terhadap hewan dan hewan-hewan

itu tetap hidup. Atas dasar ini, periwayat telah menggunakan kata
'mengebiri' sebagai ungkapan 'memotong kemaluan', karena inilah
yang menjadi maksud utama.

Adapun hikmah pelarangan atas mereka melakukan kebiri
adalah memperbanyak keturunan demi kelangsungan jihad di jalan

Allah. Sekiranya mereka diizinkan niscaya akan sangat banyak yang

melakukannya dan keturunan akan menjadi berkurang sehingga

populasi orang kafir akan meningkat. Sungguh ini menyelisihi misi

kenabian Muhammad SAW.

Kedua, hadits Abdullah Ibnu Mas'ud dari Qutaibah bin Sa'id,

dari Jarir, dari Ismail, dari Qais. Jarir yang dimaksud adalah Ibnu
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Abdul Hamid. Ismail adalah Ibnu Abu Khalid, Qais adalah Ibnu Abu

Hazim. Pada bab terdahulu disebutkan melalui jalur lain dari Ismail

dengan redaksi, "Dari Ibnu Mas'ud." Al Ismaili menyebutkan dari

Utsman bin Abu Syaibah, dari Jarir, "Aku mendengar Abdullah."

Demikian juga dalam riwayat Imam Muslim melalui jalur lain dari

Ismail.

,#'li giaalctrah kami mengebiri). Yakni tidakkah kami

memanggil orang yang dapat melakukan hal itu terhadap kami, atau

kami mengobati apa yang menimpa kami dengannya.

'clj; t JW (Beliau melarang kami dari hal itu).Ini adalah

larangan yang berindikasi haram tanpa ada perbedaan pendapat,

berdasarkan keterangan terdahulu. Di dalamnya juga terdapat

kerusakan-kerusakan berupa penyiksaan diri disamping mudharat

yang terkadang menyebabkan kematian. Perbuatan ini juga

membatalkan makna kejantanan, mengubah ciptaan Allah, dan

mengingkari nikmat, karena penciptaan seseorang sebagai laki-laki

merupakan nikmat yang besar. Jika seseorang menghilangkan hal itu,

maka dia menyerupai perempuan dan memilih kekurangan.

Al Qurthubi berkata, "Kebiri pada selain manusia juga terlarang.

Demikian halnya pada hewan kecuali untuk suatu mamfaat seperti

bagusnya daging dan menghilangkan bahaya darinya." An-Nawawi

berkata, "Diharamkan secara mutlak mengebiri hewan yang tidak

dimakan. Adapun hewan yang dimakan boleh dilakukan saat masih

kecil dan tidak boleh sesudah besar." Namun, saya kira pernyataan ini

tidak dapat menolak pendapat Al Qurthubi yang membolehkannya

pada hewan yang sudah besar untuk menghilangkan mudharat

darinya.

g'gtt f (Kemuaian diberi keringanan kepada kami). Dalam

riwayat pada tafsir surah Al Maa'idah disebutkan , :Uj\U. g',-Ctt i
(kemudian diberi keringanan kepada kami sesudah itu).
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vyJ! ifJt E'ot gntuk menikahi perempuan dengan imbalan

kain). Yakni untuk

kontrak).
masa tertentu dalam pemikahan mut'ah (kawin

"t; "C (Kemudian beliau membaca). Dalam riwayat Imam

Muslim disebutkan, .irr ij t$U'€ (Kemudian Abduilah

membacakan kepada kami). Demikian juga tercantum dalam riwayat
Al Ismaili sehubungan tafsir surah Al Maa'idah.

hr. . FJ Xo' ,yi s y* G* r 'ri j,-lt 6 6- fuahai orans-

orang yang beriman janganlah kamu mengharamkan yang baik yang
telah Allah halalkan bagi kami...). Al Ismaili mengutip hadits hingga
lafazh, j.t-;i:,it (orang-orang yang melampaui batas). Makna zhahir

sikap Ibnu Mas'ud berdalil dengan ayat ini menunjukkan bahwa dia
berpendapat tentang bolehnya nikah mut'ah. Al Qurthubi berkata,
"Barangkali saat itu belum sampai kepadanya hukum yang
menghapusnya. Setelah itu sampai kepadanya dan dia pun meralat
pendapatnya." Saya (Ibnu Hajar) katakan, hal ini dikuatkan oleh apa
yang disebutkan Al Ismaili bahwa dalam riwayat Abu Muawiyah
disebutkan, "Sesungguhnya Ismail bin Abu Khalid mengerjakannya,
lalu meninggalkannya." Dia berkata pula, "Dalam riwayat Ibnu
Uyainah dari Ismail disebutkan, ii.4"-e ,e j1ru*"dian datang

pengharamnnya sesudah itu). Dalam riwayat Ma'mar dari Ismail
disebutkan, '4 j Tcemuaian dihapus). Tambahan penjelasan tentang

hukum nikah mut'ah akan diulas setelah 25 bab.

Ketiga, hadits Abu Hurairah yang diriwayatkan melalui
Ashbagh, dari Ibnu Wahab, dari Yunus bin Yazid, dari Ibnu Syihab,
dari Abu Salamah. Semua riwayat yang sempat saya teliti
mengatakan, "Ashbagh berkata...", sementara perkataan Abu Nu'aim
dalam kitab Al Mustakhraj mengindikasikan bahwa dia mengatakan

suatu hadits didalamnya. Ja'far Al Firyabi mengutipnya di kitab Al
Qadar melalui sanad yang maushul, dan Al Jauzaqi di kitab Al Jam'u
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Baina Ash-Shahihain, serta Al Ismaili dari beberapa jalur dari Al
Ashbagh. Abu Nu'aim meriwayatkannya dari Harmalah dari Ibnu

Wahab. Al Mughlathai menyebutkan, dalam riwayat Ath-Thabari

disebutkan bahwa Al Bukhari meriwayatkannya dari Ashbagh bin

Muhammad, nalnun itu tidak benar. Ashbagh yang dimaksud adalah

Ibnu Al Faraj dan tidak ada di antara garis keturunannya seseorang

bernama Muhammad.

UGi Sti'qrS hi ,;i(Aku adalah seorang lakiJaki yang masih

muda dan aku taku). Dalam riwayat Al Kasymihani disebutt<an, ,,jll
'Jt-?i (dan sesungguhnya aku takut). Begitu pula dalam riwayat

Harmalah.

'*i,Jt (zina). Kata 'al 'anat 'bermakna zina,tetapi digunakan juga

dengan arti dosa, perbuatan keji, urusan yang sulit, dan tidak disukai.

Ibnu Al Anbari berkata, "Asal kata'al 'anat'artinya kesulitan."

\FZ 
'*i i#t g\ii 6 izi \j (Atat tidak mendapatkan opa yang

aku gunakan menikahi perempuan. Beliau diam terhadapku).

Demikian yang disebutkan. Dalam riwayat Harmalah disebutkan, 13

sftyi d bs6 ,6 g\'i|6isi laku tidak mendapatkan apa yang aku

gunakan menikahi perempuan, izinkan aku untuk melakuknn kebiri).

Berdasarkan riwayat ini hilang kemusykilan tentang kesesuaian antara

j awaban dengan pertanyaan.

O'l',115r'#t'.1i7 1p"no telah kering mengenai apa yang

engkau alami). Maksudnya, hal itu telah ditetapkan seperti yang

tertulis di lauh al mahfuzh, maka pena yang digunakan menulisnya

telah kering, karena semua telah selesai ditulis. Iyadh berkata,

"Penulisan Allah, Lauh, dan pena, termasuk perkara ghaib dalam

ilmu-Nya yang kita imani dan kita serahkan hakikatnya kepada-Nya."
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ti ttU l,s *"'e-i (akukanlah kebiri atas hal itu atau

tinggalkan). Dalam riwayat Ath-Thabari yang dikutip Al Humaidi
dalam kitab Al Jam'u dan juga dalam kitab Ar Mashabih disebutkan,
';s 1i:'t 1.5 ,#'#$t (cukupkan atas hal itu atau tinggalkan). Ath-

Thaibi berkata, "Maknanya, cukupkan pada apa yang aku perintahkan
kepadamu atau tinggalkan, lalu ke{akan pengebirian yang engkau
sebutkan." Sedangkan lafazh yang tercantum pada hadits di atas
maknanya adalah, "Kerjakan apa yang engkau katakan atau tinggalkan
lalu ikuti apa yang aku perintatrkan kepadamu." Terlepas dari kedua
versi ini, sesungguhnya perintatr tersebut bukan menuntut
pelaksanaan, tetapi bermakna ancaman, seperti firman Allah swr
dalam surah Al Kahfi ayat29, iU ni'utig? &:r,y At f,'-W (Katakanlah; kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu, maka

barangsiapa yang ingin [berimanJ hendaklah ia beriman, dan
barangsiapa yang ingin [kafirJ hendaklah ia kafir). untuk itu makna
hadits tersebut adalah engkau kerjakan atau tidak engkau kerjakan,
tetap saja takdir akan berlaku sebagaimana adanya. Sungguh
pernyataan Rasulullah sAw ini tidak menyinggung tentang hukum
mengebiri. Kesimpulannya, semua persoalan berdasarkan takdir Allah
di zaman azali. Melakukan kebiri atau meninggalkannya adalah sama,
karena apa yang ditakdirkan mesti terjadi.

Lafazh, 'atas hal itu' berkaitan dengan kata yang tidak
disebutkan secara redaksional, yakni kebirilah dirimu disaat engkau
mengetahui bahwa segala sesuatu atas ketetapan Allah dan takdir-
Nya. Ia bukan izin melakukan kebiri bahkan isyarat akan larangan
mengerjakannya. Seakan-akan beliau berkata, "setelah engkau
mengetahui segala sesuatu atas ketetapan Allah, maka tidak ada
faidahnya melakukan kebiri." Pada pembahasan yang lalu disebutkan
larangan beliau sAw terhadap Utsman bin Mazh'un untuk melakukan
kebiri saat dia minta izin mengerjakannya. utsman sendiri telah wafat
jauh sebelum Abu Hurairah hijrah.
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2.

Ath-Thabarani meriwayatkan dari hadits Ibnu Abbas, dia

berkata, :JG r o*;rf rf ,i66 ,;i$t P: *vht & l' ,:'s-: jlh') t*,
j,e;Lt :i ;A U b d georang laki-laki mengadu kepada Rasulullah

SAW tentang hidupnya yang membujang. Dia berkata, "Tidakkah

sebaibtya aku mengebiri?" Beliau bersabda, "Bukan termasuk dari

kami orang yang mengebiri"). Hadits ini jelas menunjukkan celaan

bagi yang mengebiri dirinya.

Pelajaran yang dapat diambil.

l. Boleh mengadu kepada orang yang terhormat meski dalam

urusan yang tabu.

Isyarat bahwa siapa yang tidak mendapatkan mahar, maka tidtk
boleh menikah.

Boleh mengulangi pengaduan hingga tiga kali.

Memberi jawaban langsung bagi siapa yang tidak puas dengan

sikap diam.

Boleh mengambil sikap diam dan tidak menjawab selama ada

dugaan bahwa penanya telah memahami maksud diam tersebut.

Disukai bagi yang meminta sesuatu mengemukakan alasan yang

melegitimasi permintaannya.

Asy-Syaikh Abu Muhammad bin Abu Jamrah berkata,

"Disimpulkan darinya, selama memungkinkan bagi seseorang

mengerjakan sebab-sebab yang disyariatkan, maka tidak boleh

bertawakkal kecuali setelah mengerjakannya, zgr tidak

menyelisihi hikmah. Jika tidak mampu melakukan sebab-sebab

itu, maka hendaklah dia memantapkan dirinya untuk ridha

terhadap apa yang ditakdirkan Allah baginya, dan tidak boleh

membebani dirinya melakukan sebab-sebab yang diluar

kesanggupannya."

3.

4.

5.

6.

7.
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8. Sebab-sebab yang dilakukan bila tidak bertepatan dengan takdir,

maka tidak akan memberi mamfaat.

Jika dikatakan, "Mengapa Rasulullah SAW tidak membimbing

Abu Hurairah melakukan puasa untuk menolak gejolak syahwatnya,

sebagaimana beliau membimbing sahabat lainnya?" Jawabannya

dikatakan, puasa sudah menjadi rutinitas kehidupan Abu Hurairah RA,

karena dia termasuk ahli shuffah. Saya (Ibnu Hajar) katakan, mungkin

juga Abu Hurairah mendengar sabdanya, & L@t y y.t fii n-

L\:4 ar4r (wahai sekalian pemuda, barangsiapa di antara kamu

yang mampu al baa'ah maka hendaklah dia'menikah). Akantetapi dia

meminta hal itu kepada Nabi SAW saat perang, sebab ketika perang,

mereka lebih memilih untuk tidak berpuasa untuk menguatkan badan

dalam melakukan pertempuran. Ijtihadnya tentang solusi menolak

syahwatnya telah menghantarkannya untuk melakukan kebiri, seperti

yang tampak sebelumnya bagi Utsman bin Mazh'un. Namun, Nabi

SAW melarangnya melakukan perbuatan itu. Kemudian Nabi SAW

tidak memberi solusi kepadanya melakukan mut'ah -sebagaimana

keringanan yang beliau berikan pada sahabat lainnya- karena Abu

Hurairah mengatakan tak memiliki apapun. Orang yang tidak

memiliki sesuatu baik kain maupun yang lainnya, maka tidak boleh

bersenang-senang dengan perempuan. Adapun yang boleh bersenang-

senang dengarurya maka harus memberikan sesuatu kepadanya.

9. Menikahi Perempuan-perempuan Gadis

.^at

* itt J-. "*Jl p :*.9 d& ;.tiLt'is$ o.i;t'Sst4/

)*,E*,
Ibnu Abu Mulaikah berkata, "Ibnu Abbas berkata kepada

Aisyah, 'Nabi SAW tidak menikahi gadis selain engkau'."
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5077. Dari Hisyam bin Urwah, dari bapaknya, dari Aisyah RA,

dia berkata, "Aku berkata, 'Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu

jika engkau singgah di suatu lembah, dan di lembah itu terdapat pohon

yang teiah dimakan, lalu engkau dapati pula pepohonan yang belum

dimakan, di pohon manakah engkau memberi makan untamu?'Beliau

menjawab, 'Pada yang belum dimakan'. Maksudnya, Rasulullah

SAW tidak menikahi seorang gadis selain dirinya."

5078. Dari Aisyatr, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda,"Aku

melihat dirimu dalam mimpiku dua kali. Seorang laki-laki

membawamu dalam kelambu sutra dan berkata, 'Inilah istrimu'. Aht

menyingkapnya dan ternyata itu adalah engkau. Maka alru berkata,

'Jika ini berasal dari Allah niscaya Dia al<an melangsungkannya'."

Keterangan Hadits:

(Bab menikahi perempuan-perempuan gadis). Kata ablcaar

adalatr jamak dari kata bikar, yaitu perempuan yang belum pernatr

digauli dan masih seperti keadaan semula.

J
 
dlll oV

lz

-r)
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ff". &') * io' ,rl,; V, & I u.6,o# it',5$'# *1;1'Sa1

l'* (bnu Abu Mulaikah berkata, "Ibnu Abbas berkata kepada

Aisyah, 'Nabi SAW tidak menikahi gadis selain engkau"').lm adalah

penggalan hadits yang dinukil Imam Bukhari dengan sanad yang

maushul dalam tafsir surah An-Nuur. Pembahasannya sudah diulas di

tempat tersebut.

Hadits pertama diriwayatkan dari Ismail bin Abdullah, dari

saudaranya, dari Sulaiman, dari Hisyam bin Urwah, dari bapaknya,

dari Aisyah RA. Saudara Ismail adalah Abdul Hamid' Adapun

Sulaiman adalah Ibnu Bilal.

4|P1"'; t:;*'t'A')jqr',yiu?;* I (Di tembah itu

terdapat pohon yang telah dimakan, lalu engkau dapati pula

pepohonan yang belum dimakan). Demikian tercantum dalam riwayat

Abu Dzar. Adapun periwayat lainnya mengatakan, i:15 o';-.11 @an

engkau mendapati pohon). A1 Humaidi menyebutkan, 
',fi "t3 1fr5 *

t e\ @i dalamnya terdapat pepohonan yang telah dimakan

sebagiannya). Demikian pula diriwayatkan Abu Nu'aim di kitab Al
Mustakhraj dengan bentuk jamak, dan inilah yang benar, berdasarkan

kalimat sesudahnya, 6 ,lt. @i pohon manakah), yakni pohon mana di

antara pepohonan itu. Sekiranya yang dimaksud adalah dua tempat

niscaya akan dikatakun, $ tp @imana di antara keduanya).

Ui (Memberi makan). Dikatakan 'arta'a ba'irahu ', artinya dia

membiarkan untanya makan sekehendak hatinya. 'Rata'a al ba'ir fil
mar'qa' artinya, unta makan semaunya di tempat penggembalan.

'rata'ahullah', artinya Allah menumbuhkan untuknya rerumputan

tanpa batas.

, 1, t'; t q9!Jl g (a"tiau menjawab, "Pada yang belum

dimakan'). Dalam riwayat Abu Nu'aim disebutkur, u-;lr lf$r..J iti



(Beliau berkata, "Di pohon yang..."), dan ini lebih jelas. Adapun

lafazh, "Yakni....", ditambahkan Abu Nu'aim sebelum ini, $ 116 U6

(Dia berknta, "Akulah itu").

Dalam hadits ini terdapat syariat membuat perumpamaan dan

penyerupaan sesuatu yang memiliki sifat tertentu dengan yang

sepertinya tanpa memiliki sifat tadi. Hadits ini juga menjelaskan

kefasihan Aisyah dan kebijakannya dalam menyikapi persoalan.

Makna sabda beliau SAW, *Pada yang belum dimakan", yakni aku

lebih mengutamakan yang belum dimakan. Hal ini tidak menolak

kenyataan beliau SAW lebih banyak menikahi janda. Mungkin juga

Aisyah hendak memberi kiasan tentang kecintaan dan bahkan yang

lebih khusus lagi darinya.

Kemudian Imam Bukhari menyebutkan hadits Aisyah, "Aku

melihatmu dalam mimpiku", dan penjelasannya akan dipaparkan

setelah 26 bab. Dalam riwayat At-Tirmidzi disebutkan bahwa

malaikat yang datang kepada Nabi SAW dengan membawa gambar

Aisyah adalah Jibril Alaihissalam.

10. Menikahi Perempuan-perempuan Janda

o i. . c. c.fHr

Ummu Habibah berkata, 'Nabi SAW bersabda kepadaku,

'Janganlah lamu menawarkan kepadalru anak-anak perempuan kamu

dan jangan pula saudari-saudari kamu'."

\ :'*) {r h' ;* U, C JG ,+ ii uct
.tt;iv)tu
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,,',? p,-,.*'& ,'aiylt;"c ilw & ibht ;*
,iJ ;*>v.) ti+)i d-re '5W :Jv ,# '*i fi 7f r{,,i i,Su

'Lr*'8,iWUl'r,5 tb'-6 ,htivi i,su ,tr4rxt *
'. t? < -o .- t'i .

.'::, Jl FS air;^Jl

5079. Dari Jabir bin Abdullah, dia berkata, "Kami kembali

bersama Nabi SAW dari suatu peperangan. Aku pun tergesa-gesa

dengan menunggang unta milikku yang lamban. Akhimya aku

tersusul oleh seorang penunggang di belakangku. Dia mencolek

untaku dengan tongkat pendek bersamanya, maka untaku bergerak

dengan cepat seperti unta terbaik yang engkau lihat. Ternyata orang

itu adalah Nabi SAW. Beliau bertanya, 'Apa yang membuatmu

tergesa-gesa?' Aku berkata, 'Aku baru saja menikah'. Beliau

bertanya, 'Apakah perawan atau jandaT'Aku berkata, 'Janda'. Beliau

bersabda, 'apakah engkau tidak menikahi gadis saja yang dia

bercanda denganmu dan engkau bercanda dengannya '." Dia berkata,

"Ketika kami telah pergi untuk masuk beliau bersabda, 'Perlahanlah

hingga kamu masuk, di malam hari -yalcni saat isya- agar yang kusut

rambut dapat menyisir, dan yang ditinggalkan dapat mencukur bulu

kemaluan'."

,i;tAb?nt *zrl' +;tG'4-,JG 7:* r
,'-lua Y-L')j C ,p: yA\t ,* It J;., eJ* |*'rj
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f t/,tu; L|ii ,*rO:t atttJ.: d t1 ,Jw ,#',*\7

:t Jr-:., d.Js ,'Jrr"l' + ; tC'e :l*?'Jta ,r",.:

*)ij W)i *-rG >,^ :'{ : {' \r'&
5080. Dari Muharib, dia berkata: Aku mendengar Jabir RA

berkata, "Aku telah menikah, maka Rasulullah SAW bersabda

kepadaku, 'Apa yang engkau nikahi? 'Aku berkata, 'Aku menikahi
janda'. Beliau bersabda, 'Ada apa engkau dengan perawan dan

candanya'." Aku menyebutkan kepada Amr bin Dinar, maka Amr
berkata: Aku mendengar Jabir bin Abdullah berkata, "Rasulullah

SAW bersabda kepadaku, 'Mengapa bukan gadis yang engkau

bercanda dengannya dan dia bercanda denganmu'."

Keterangan Hadits:

(Bab menikahi perempuan-perempuan janda). Kata 'ats-
tsayyibaat ' bentuk jamak dari kata tsayib, yaitu lawan dair kata bikr
(perawan).

t3',fu,6. t *F t :{: * ht {*'4t d. Jti,* ii ia:t
'"#.t*i 

((Jmmu Habibah berkata, "Nabi SAW bersabda kepadaku,

'Janganlah kamu menawarkan kepadaku anak-anak perempuan kamu

dan jangan pula saudari-saudari kamu"'). Ini adalah penggalan

hadits yang akan dinukil dengan sanad yang maushul setelah sepuluh

bab. Imam Bukhari menyimpulkan judul bab dari kalimat, "anak-anak

perempuan kamu", karena beliau SAW mengarahkan pembicaraan ini
kepada istri-istrinya. Konsekuensinya, istri-istrinya itu memiliki anak-

anak perempuan dari suami mereka yang lain, sebagaimana yang

banyak te{adi. Kemudian Imam Bukhari menyebutkan hadits Jabir

dan kisah untanya. Penjelasannya telah disebutkan pada pembahasan

tentang syarat- syarat.
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'A!J"6 
@po yang membuatmu tergesa-gesa2). Maksudnya, apa

sebabnya sehingga kamu berjalan dengan cepat?

/iW e'"rb. cS (Aku baru saja menikai). Maksudnya, belum

lama menjadi pengantin baru dengan istrinya. Dalam riwayat Atha'

pada pembahasan tentang perwakilan disebutkan, * **St'Ot 6it 1il3

,:,J"i;"1 :'Sa 54"t1'c,,i:ei - ft1flt e),3r1 ffurt gtbt Szti Va *
'*\j :'cjl ftetfka kami mendekat ke Madinah -kepada penghuninya

shalawat dan salam paling utama serta penghormatan dan

kemuliaan- aku pun mulai bergegas. Beliau bertanya, "Engkau mau

kemana? " Aku berkata, "Aku telah menikah '). Dalam riwayat Abu

Aqil dari Abu Al Mutawakkil dari Jabir disebutkan, j|J*A;-bi";iV

}Jffii !)l (barangsiapa yang ingin segera sampai kepada

keluarganya maka hendaklah berangknt lebih dahulu). Hadits ini

diriwayatkan Imam Muslim.

4'i3 #ii tsri :)a 6ehau bertanya, "Apakah perawan atau

janda? " Aku Uerkata, "Janda"). Maksudnya, apakah engkau

menikahi perawan atau janda. Lalu dijawab, aku menikahi janda.

Demikianlah yang tercantum dalam hadits kedua pada bab di atas,

yang disebutkan, $L*"rT lt-Ul (aku berkata, "Aku menikahi

janda"). Dalam riwayat Al Kasymihani pada pembahasan tentang

perwakilan dari Wahab bin Kaisan, dari Jabir disebutkan, t'*\jt ,'Ja

4 iJi tr$lf 6,,; i,Sa ,'e ,& (beliau bertanya, "Apakah engkau

sudah kawin?" Aku menjawab, "ya". Beliau bertanya, "Perawan

ataukah janda?" Alcu berkata, "Janda"). Sementara pada

pembahasan tentang peperangan dari Qutaibah, dari Sufyan, dari Amr

bin Dinar, dari Jabir, disebutkan, liri i,stl ,i ,i>li s'1e u'cek'g,

6 
"t, 

rf iriii sr$ ilrr9".1 @pakah engkau sudah menikah wahai Jqbir?

Aku berkata, "Betul." Beliau bertanya, "Apa dia, perawan atau
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janda?" Aku berkata, "Tidak, bahkan dia janda"). Dalam riwayat

Ahmad dari Sufyan-sehubungan hadits ini-disebutkan, Li ,'rrli, llttu

berkata, "Janda"). Ia adalah predikat bagi subjek yang tidak

disebutkan secara tekstual, yang seharusnya adalah, "yang aku

nikahinya adalah janda." Demikian tercantum dalam riwayat Muslim

dari Atha' dari Jabir.

'4:E>W (epo*"h tidak gadis saja). Dalam riwayat Wahab bin

Kaisan, 'ri-tA yji Vuk"i apakah engkau tidak menikahi gadis saja.

Dalam riwayat Ya'qub Ad-Dauraqi dari Hisyam melalui sanad hadits

pada bab di atas, t:$'rla @pakah tidak gadis saja). Riwayat dengan

lafazh seperti ini akan disebutkan sebelum pembahasan Talak (cerai).

Begitu pula diriwayatkan Imam Muslim dari Atha', dari Jabir. Ia

merupakan makna riwayat Muharib yang disebutkan pada bab ini

dengan kata, a;sti,i,)t yang merupakan bentuk jamak dari kata'rtsiS.

|!+)1, t4+r'j (Engkau bercanda dengannya dan dia bercanda

denganmu). Dalam riwayat pada pembahasan tentang nafkah

disebutkan,''lLtL{, *6ij (engkau membuatnya tertawa dan dia

membuatmu tertawa). Hal ini menguatkan bahwa kata 4)s berasal

dari kata i.-lU, yang artinya bermain-main. Ath-Thabarani dari hadits

Ka'ab bin Ujrah menyebutkan, ]jS]u3';;} ^-70?ttr ;* ult'ot
(Sesungguhnya Nabi SAW berkata kepada seorang laki-laki), lalu
disebutkan sama seperti hadits Jabir, dan di dalamnya disebutkan,
, ,t t,, ,5 ,.,'O'2-r3t t12-;3') (engkau menggigitnya dan dia menggigitmu).

Kemudian dalam riwayat Abu Ubaidah disebutkat, |$tis-fi *t:-i
(engkau mencandainya dan dia mencandaimu). Adapun keterangan

dalam riwayat Muharib bin Ditsar dari Jabir-yakni hadits kedua pada

bab di atas-dengan lafazh,4q csjrjj$t',lig @da apa engkau

dengan perawan dan candanya), kebarryakan periwayat membacanya
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'li'aabaha ' yang merupakan mashdar (kata dasar) dari kata

mulaa'abah (bermain-main). Sementara dalam riwayat Al Mustamli

disebutkan "lu'aabaha" (air liurnya). lni menjadi isyarat tentang

mengisap lidah perempuan dan mengecup bibirnya. Hal seperti itu
te{adi saat bercumbu dan mencium. Makna ini tidak terlalu jauh dari

maksud sebenarnya seperti dikatakan Al Qurthubi.

Perkara yang menguatkan bahwa ia memiliki makna lain selain

makna pertama adalah perkataan Syu'bah 
-pada 

bab di atas- bahwa

dia mengajukannya kepada Amr bin Dinar, maka Amr berkata,

"Lafazh yang selaras dengan riwayat mayoritas." Kemudian dalam

riwayat Muslim terdapat isyarat akan pengingkaran Amr terhadap

riwayat Muharib. Adapun lafazhnya, "Hanya saja Jabir mengatakan,

'tulaa'ibuha wa tulaa'ibuka' (engkau bercanda dengannya dan dia
bercanda denganmu)." Sekiranya kedua riwayat memiliki makna yang

sama, tentu Amr tidak akan mengingkarinya, sebab dia termasuk

golongan yang membolehkan riwayat dari segi makna.

Dalam riwayat Wahab bin Kaisan terdapat tambahan, ,i,jjt '.t<\5,.f

')W ?V"rr;;6{r"ffi ,6,7 U:A ,dl.gf bi Ur<t

W ;&,",;L;;ti&r;#;r;t g\f|'ot t*u"orVi (Aku berkata,

"Aku memiliki saudara-saudara perempuan, maka aku ingin menikahi

perempuan yang bisa mengumpulkan mereka, menyisir mereka, dan

merawat mereka'). Sementara dalam riwayat Amr dari Jabir -yang

akan disebutkan pada pembahasan tentang nafkah-disebutkan, €r1'rJJj.
':):)6.;J$t'd;*r'&'>t'oi ,*S #'*'ty - yti, *.\i - ;>u. V !t)
t:*'Jt|;f Ui Xirr (bapakku meninggal dunia dan meninggalkan tujuh

atau sembilan anak perempuan. Maka aku menikahi janda, dan aku

tidak mau membawaknn kepada mereka perempuan seperti mereka.

Beliau bersabda, "Semoga Allah memberkahimu" atau beliau

mengatakan kebaikan). Kemudian dalam riwayat Suffan dari Amr
pada pembahasan tentang peperangan, ,ot?i d.,t i yg y,'!ti
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'r*i (dia meninggalkan sembilan anak perempuan, dan mereka

adalah sembilan saudara perempuan, maka aku tidak suka

mengumpulkan mereka dengan gadis yang belum pengalaman sama

seperti mereka, tetapi perempuan yang dapat mengurus dan menyisir

mereka. Beliau bersabda, "Engkau telah bertindak tepat")- Lalu

dalam riwayat Ibnu Juraij dari Atha' dan selainnya, dari Jabir

disebutkan,t*ijL, L4l 9e 'o r.;*i?;y'C3|'bi c.':tit l,ttcu

menginginkan menikahi perempuan yang lebih berpengalaman

dibanding mereka. Beliau bersabda, "Engkau tepat"). Mengenai

perbedaan pandangan tentang jumlah saudara perempuan Jabir telah

dijelaskan pada pembahasan tentang peperangan, dan saya belum

menemukan keterangan tentang nama-nama mereka. Adapun nama

istri Jabir adalah Sahlah binti Mas'ud bin Aus bin Malik Al
Anshariyah Al Ausiyah. Demikian disebutkan Ibnu Sa'ad.

it:s'alr'l t-Pu & t*i ,,Ss 194[:ii 'lit (Ketika kami pergi

untuk masuk, beliau bersabda, "Perlahanlah hingga knmu masuk

malam hari", yalcni saat Isya). Demikian tercantum di tempat ini. Ia

bertentangan dengan hadits lain .yang. akan disebutkan pada

pembahasan tentang Talak (cerai), ,'f ihl'€';!li Ay-'l (iangan salah

seorang kamu datang kepada keluarganya di malam hari). Hadits ini

dinukil dari Asy-Sya'bi dari Jabir pula. Kedua versi ini

dikompromikan bahwa hadits pada bab di atas berkenaan dengan

mereka yang telah diketahui kedatangannya. Sedangkan larangan itu

berlaku bagi yang datang secara tibatiba tanpa pemberitahuan

sebelumnya. Hal ini dikuatkan perkataannyapadajalur lain, l{*"
J,* (dia hendak mencari-cari khianat mereka dengan perbuatan itu).

Pembahasan tentang ini akan ditambahkan di tempat tersebut.

Hadits ini mengandung anj uran menikahi perempuan-perempuan

gadis. Bahkan Ibnu Majah mengutip pernyataan lebih tegas lagi dari

Abdurrahman bin Salim bin Utbah bin Uwaim bin Saidah, dari
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bapaknya, dari kakeknya, Ul6\i',#b e^r71|eiffiy l$t! Hi;
(hendaklah kamu menikahi perawan-perawan, sesungguhnya mereka
memiliki mulut lebih lembut dan rahim lebih gesit). yakni lebih
banyak gerakannya. Kata 'an-natqu' artinya gerakan. Ia biasa juga
digunakan untuk perbuatan melempar. Barangkali yang dimaksud,
perempuan perawan lebih banyak kemungkinan untuk melahirkan
anak. Ath-Thabarani meriwayatkan dari lbnu Mas'ud sama sepertinya
disertai tambahan, .ururc)ijldan lebih ridha dengan yang sedikit).

Hal ini tidak bertentangan dengan hadits terdahulu, ;i Jlur"dle

(hendaklah kamu menikahi perempuan yang subur) dengan alasan
seorang wanita gadis tidak diketahui apakatr dia subur atau tidak,
sebab dijawab bahwa kondisi perawan adalah paling kondusif untuk
hal tersebut. oleh karena itu, maksud 'perempuan yang subur' adalah
perempuan yang banyak melahirkan baik melalui pengalaman maupun
dugaan kuat. Adapun perempuan yang telah teruji mandul atau tidak
bisa lagi melahirkan, maka kedua hadits di atas sepakat menyatakan,
menikahi keduanya kurang utama.

Pelaiaran vane danat diambil

1. Keutamaan Jabir dilihat dari kasih sayangnya terhadap saudari-
saudarinya. Dia lebih mengutamakan kemaslahatan mereka
daripada bagian untuk dirinya sendiri.

2. Apabila ada dua maslahat berseberangan, maka hendaklah
diambil yang paling penting di antara keduanya, sebab Nabi
SAW membenarkan sikap Jabir bahkan mendoakannya.

3. Mendoakan orang yang melakukan kebaikan meskipun tidak ada

kaitannya dengan orang yang berdoa.

4. Imam (pemimpin) menanyakan keadaan sahabat-sahabatnya dan
meneliti kondisi mereka.
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5. Imam membimbing masyarakatnya kepada perbuatan yang

mendatangkan maslahat dan mengingatkan mereka akan
maslahat tersebut, meski dalam persoalan nikah dan hal-hal yang
tabu untuk diungkap.

6. Disyariatkan bagi perempuan berkhidmat kepada suaminya dan
semua yang memiliki hubungan dengannya, seperti anak,
saudara, dan keluaxga.

7. Seorang laki-laki boleh menikahi perempuan dengan maksud
meminta bantuannya mengurus keluarganya, meskipun hal ini
tidak juga wajib bagi istri, hanya saja hadits ini memberi
informasi bahwa kebiasaan yang berlaku saat itu adalah
demikian. Oleh karena itu, Nabi SAW tidak mengingkarinya.

+,elt lr€}; (yang kusut dapat menyisir rambutnya). Nabi SAW

menyebut perempuan-perempuan dengan sifat seperti ini, karena
perempuan yang ditinggal suaminya pada umumnya tidak dalam
kondisi berhias.

"r-;',, 1 (Mencukur bulu kemaluan). Diarrbrr dari kata hadiidah,

artinya pisau. Maksudnya, menggunakan pisau untuk mencukur.
Adapun 'al maghibah' afiinya wanita yang ditinggal pergi oleh
suaminya. Maksud pernyataan ini adalah menghilangkan bulu
kemaluan. Hanya saja Nabi sAw mengungkapkan dengan kata
istifudaad (menggunakan pisau), karena yang umum digunakan untuk
menghilangkarulya adalah pisau. Bukan berarti tidak boleh
menggunakan selain pisau.

t'c.-?\j; ,'J;1t *v?n, e |t Jh d.jui |*3j (Aku tetah

meniknh. Rasulullah SAW berkata kepadaku, ,Apa yang engkau
nikahi? '). Secara zhahimya pertanyaan ini diajukan sesaat setelah dia
menikah, tetapi sebenamya tidak demikian berdasarkan indikasi
redaksi hadits sebelumnya. Adapun pembahasan tentang unta Jabir
telah dipaparkan pada pembahasan tentang syarat-syarat. pada bagian
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akhir hadits di tempat itu disebutkan bahwa antara pernikahan Jabir
dan dialognya dengan Nabi SAW terdapat waktu yang cukup lama.

11. Menikahkan Perempuan-perempuan yang Masih Kecil (Belia)
kepada Orang-orang Dewasa

Jui

Ce)
o;t""i 13? *
ef cy k ;)';.,

$-

Jy;

eri J\ur.G
,*q J Sl cr-)

r '+, *rrlLiit,*
G ,gi Ci :Jw :!r'i

5081. Dari Urwah, "Sesungguhnya Nabi SAW meminang
Aisyah kepada Abu Bakar. Abu Bakar berkata kepada beliau,
'Sesungguhnya aku ini saudaramu'. Beliau bersabda, 'Engkau adalah
saudaraku dalam agama Allah dan kitab-Nya, dan dia (Aisyah) halat
bagiku'."

Keterangan:

(Bab menikahkan perempuan-perempuan yang masih kecil
(belia) dengan orang-orang dewasa). Imam Bukhari menyebutkan
hadits tentang pinangan Nabi SAW terhadap Aisyah. Hadits ini
diriwayatkan dari Abdullah bin Yusuf, dari Al-Laits, dari yazid bin
Irak, dari Urwah. Yazid yang dimaksud adalah Ibnu Abu Habub.
Sedangkan kak adalah Ibnu Malik seorang tabiin yang masyhur.
Adapun Urwah adalah Ibnu Az-Zubair.

z3*i;b'- 'r, *i * to' ,,Ir ,)r'iti (Sesungguhnya Nabi SAW

meminang Aisyah). Al Ismaili berkata, "Dalam riwayat ini tidak ada

keterangan yang mendukung judul bab. Keberadaan Aisyah yang
belum cukup umur dan usia Rasulullah SAW yang sudah lanjut sudah
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diketahui pada hadits lain. Kemudian hadits yang disebutkan berstatus

mursal. Sekiranya hadits seperti ini masuk dalam kitab Ash-Shahih,

maka hadits-hadits mursal yang lain juga harus dimasukkan.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, masalah pertama dijawab bahwa

hubungan yang dimaksud mungkin disimpulkan dari perkataan Abu

Bakar, "sesungguhnya aku ini saudaramu", karena pada umumnya

anak saudara lebih muda usia dibandingkan pamannya. Disamping itu,

telah cukup apa yang dia sebutkan tentang kolerasi hadits dengan

judul bab, meski diketatrui dari hadits lainnya. Mengenai

permasalahan kedua meski bentuk penyampaian hadits ini mursal,

namun ia adalah riwayat Urwah tentang kisah yang terjadi pada

bibinya (Aisyah RA) dan kakeknya dari pihak ibunya (Abu Bakar

Ash-Shiddiq), maka dugaan paling kuat dia menerima kisah itu dari

bibinya (Aisyah), atau mungkin juga dari ibunya (Asma' binti Abu

Bakar Ash-Shiddiq). Ibnu Abdul Barr berkata, "Apabila diketahui

seorang periwayat bertemu dengan orang yang dia nukil riwayat

darinya, lalu periwayat ini bukan seorang mudallis (orang yang

mengaburkan riwayat), maka riwayatnya dari orang itu dianggap

didengarnya langsung, meski dia tidak menggunakan kata-kata yang

menunjukkan telah mendengar langsung. Contohnya, riwayat Malik,

dari Ibnu Syihab, dari Urwah, tentang kisah Salim mantan budak Abu

Hudzaifah." Dia juga berkata, "Hadits ini dianggap sebagai hadits

yang memillki sanad yang moushul, karena Urwah bertemu Aisyah

dan istri-istri Nabi SAW yang lain, begitu pula dia sempat bertemu

Sahlah (istri Abu Hudzaifah)." Mengenai konsekuensi tersebut dapat

dijawab bahwa hadits di atas tidak mengandung hukum baku. Oleh

karena itu, terjadi sedikit kelonggaran dalam penegasan

kesinambungan sanad, maka hal ini tidak mengharuskan untuk

memuat semua riwayat mursal dalam kitab Ash-Shahih. Memang

diakui bahwa menurut jumhur konteks sanad seperti di atas adalah

mursal. Hal ini dinyatakan dengan tegas oleh Ad-Daraquthni, Abu

Mas'ud, Abu Nu'aim, dan Al Humaidi.
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Ibnu Baththal berkata, "Boleh menikahkan perempuan yang

masih kecil kepada laki-laki dewasa menurut ijma' meskipun anak

perempuan itu masih dalam a)runan, tetapi laki-laki itu tidak diberi

keleluasaan dengan anak perempuan tersebut hingga dia layak untuk

digauli." Seakan-akan Ibnu Baththal hendak mengisyaratkan bahwa
judul bab di atas pada dasarnya tidak dibutuhkan, karena ia
merupakan perkara yang telah disepakati."

Dia juga berkata, "Dari hadits di atas disimpulkan bahwa bapak

menikahkan anak perempuannya yang masih kecil tanpa restu dari

anak perempuan itu." Saya (Ibnu Hajar) berkata, seakan-akan Ibnu

Baththal berkesimpulan demikian karena tidak disebutkan dalam

hadits. Akan tetapi dalilnya tidak terlalu jelas. Bahkan mungkin

perbuatan ini terjadi sebelum ada perintah untuk minta restu dari anak

perempuan saat akan dinikahkan, dan kemungkinan ini cukup kuat,

sebab kisah tersebut terjadi di Makkah sebelum hijrah.

Adapun perkataan Abu Bakar, "Sesungguhnya aku saudaramu"

merupakan pembatasan yang khusus sehubungan dengan

pengharaman menikahi anak perempuan saudara sendiri. Sementara

jawaban Nabi SAW, "Engkau saudaraku da]am agama Allah dan

kitab-Nya", mengisyaratkan firman Allah, i,*lt;.4'3:J U$,
(sesungguhnya orang-orang mulonin itu bersaudara) dan yang

sepertinya. Makna sabdanya, "Dia halal bagiku", adalah meskipun

dia anak perempuan saudaraku, tetapi halal bagiku untuk

menikahinya, karena persaudaraan yang menghalangi pernikahan

tersebut hanyalah dari segi nasab dan susuan, bukan dari segi agama.

Mughlathai berkata, "Keorisinilan hadits ini masih perlu

dipertanyakan, sebab penunjukkan Abu Bakar sebagai khullah

(sahabat terdekat) Nabi SAW terjadi di Madinah. Sementara Nabi

SAW meminang Aisyah di Makkah. Lalu bagaimana terjadi

keselarasan dengan perkataannya, 'Sesunggutrnya aku adalah

saudaramu'. Disamping itu, Nabi SAW tidak meminang langsung
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d\i ;J\ii ,:i ut ar'f it ,-fi. tj L*ii ,1'*'$.t,l)Ll' G ,gi

sebagaimana diriwayatkan Ibnu Abu Ashim dari Yahya bin
Abdurrahman bin Hathib, dari Aisyah, 

'S-,'ri 
P, * iO' ,,I.a ,]tbf

e6t,'i'C&;'#t,f. Iq JA,::i.tb|*z;" f eri 
jlfrt L.il'o

il Srt s*)1,a'Jui ,:{-,i rta 1, e'e.u.i of s li;i ,*i -
'ri3J6;W {pi *p h' .,t-., l' J?j (tttati SAW mengirim Khautah

binti Hakim kepada Abu Bakar untuk meminang Aisyah. Abu Bakar

berkata kepadanya, "Apakah dia boleh untuknya? Sesungguhnya dia
adalah anak perempuan saudaranya.'t Aku pulang dan menyebutkan

hal itu kepada Nabi SAW, maka beliau bersabda kepadanya,
"Kembalilah dan katakan kepadanyo, 'Engkau saudaraku dalam

Islam dan anak perempuanmu boleh untukku'. Aku datang kepada

Abu Bakar dan menyebutkan hal itu. Dia berkata, "Panggillah

Rasulullah SAW." Maka Rasulullah SAW datang dan Abu Bakar
menikahkannya)."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, tanggapan beliau yang kedua

menentang tanggapan yang pertama dari dua sisi. Pertama, perkara
yang disebutkan dalam hadits adalah tentang ukhuwwah
(persaudaraan) dalam agama, dan tanggapannya berkaitan dengan

khullah (sahabat terdekat), tentu saja khullah lebih khusus daripada
ukhuwwah. Kemudian yang te{adi di Madinah adalah sabda beliau

SAW, 
")l? 

ri--L U? 'j gekiranya aku boleh mengambil khalil

[sahabat kesayanganJ). Hadits tentang ini sudah disebutkan pada

pembahasan tentang keutamaan dari riwayat Abu Said. Dalam riwayat
tersebut tidak ada penetapan tentang khullah, kecuali dari segi asas

bukan dalam prakteknya. Kedua, pada tanggapan kedua ini terdapat
perkara yang menetapkan apa yang dia nafikan pada tanggapan
pertama. Lalu tanggapannya itu dapat juga dijawab langsung dengan

mengemukakan kemungkinan penggabungan bahwa Nabi SAW
langsung melamarnya setelah sebelumnya mengirim utusan.
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12. Siapa yang Dinikahi dan Perempuan Mana yang Lebih Baik

serta Apa yang Disukai Untuk Dipitih Bagi Nuthfahnya Tanpa

Diwajibkan.

t;

iG,,?,

iv *) rr h' ,* Ct'* &h *at r;:; ,rj c
,e17 €.{, Jr itLi ,F, :u.dk'}')t #; :u.

.y*_ yti e g:: ,*
5082. Dari Abu Hurairah RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda,

"sebaik-baik perempuan yang menunggang unta adalah perempuan

Quraisy yang shalihah; sangat penyayang terhadap anak di masa

kecilnya dan sangat memelihara suami pada apa yang ada di

tangannya."

@:
(Bab siapa yang dinikahi dan peremPuan mana yang lebih baik

serta apa yang disukai untuk dipilih bagi nuthfahnya tanpa

diwajibkan). Judul bab ini mencakup tiga hukum. Hukum pertama dan

kedua cukup jelas tercantum dalam hadits di atas. orang yang hendak

menikah sepatutnya menikahi wanita Quraisy, sebab mereka adalah

perempuan-perempuan yang lebih baik, dan inilah hukum kedua.

Adapun hukum ketiga merupakan konsekuensi, karena perempuan-

perempuan yang diketahui lebih baik daripada yang lain, maka disukai

memilih mereka untuk mendapatkan anak (keturunan). Hukum ketiga

ini tercantum langsung dalam hadits yang diriwayatkan Ibnu Majah

dan dinyatakan shahih oleh Al Hakim dari Aisyah, yang dinisbatkan

kepada Nabi SAW, ;uf'lr r3L,S)$'# fr;rt (pilihlah untuk nuthfah

lmmu dan nikahilah perempuan-perempuan yang sekufu' [setara]).

Diriwayatkan Abu Nu'aim dari Umar dan dalam sanad-nya terdapat
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perbincangan. Namun, kedua sanad itu saling menguatkan satu sama

lain.

.Hl' '#i 
:u, P (Sebaik-baik perempuan yang menunggang

unta). Pada bagian akhir pembahasan tentang cerita para Nabi ketika

menceritakan Maryam Alaihassalam, disebutkan perkataan Abu

Hurairah, S-3 t:*.;tt-re *':e-;*'; lt (Uory"m binti Imran tidak

pernah menunggang unta). Seakan-akan dia bermaksud nnengeluarkan

Maryam dari perbandingan ini, karena dia tidak pemah menunggang

unta sehingga tidak menjadi alasan untuk mengutamakan perempuan-

perempuan Quraisy atas Maryam. Tidak diragukan lagi, Maryam

memiliki keutamaan, bahkan lebih utama dibanding semua perempuan

Quraisy jika terbukti dirinya sebagai Nabi, atau minimal lebih utama

daripada sebagian besar perempuan Quraisy bila tidak terbukti

statusnya sebagai Nabi.

Masalah ini telatr dipaparkan pada pembahasan tentang

keutamaan ketika menjelaskan hadits, A-* WLr,.il i:r W,Lr p
(sebaik-baik perempuannya adalah Maryam dan sebaik-baik
perempuannya adalah Khadijah), bahwa yang dimaksud adalah

masing-masing merupakan perempuan yang terbaik di masanya.

Mungkin juga kita tidak perlu mengeluarkan Maryam dari

perbandingan pada hadits di atas. Namun, hal itu sudah cukup kita
simpulkan dari perkataannya, "Menunggang unta," karena

perbandingan secara umum tidak menetapkan keutamaan pada setiap

individunya, sebab sabdanya, "Menunggang unta" merupakan isyarat

kepada bangsa Arab, karena merekalah yang sangat banyak

menunggang unta. Sementara diketahui bahwa bangsa Arab lebih baik
dibanding selain mereka sehingga disimpulkan juga bahwa

perempuan-perempuan mereka lebih utama dibandingkan yang

lainnya. Mungkin pula dikatakan bahwa hadits tersebut disampaikan

dalam rangka memberi motivasi untuk menikahi perempuan-
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perempuan Quraisy, sehingga tidak ada hubungannya dengan Maryam

atau perempuan lainnya yang telah berlalu masanya.

",!2,
,-;;"' e :U. db ( P e r empu an -p er em puan Qur a i sy y an g s h a I i h).

Demikian yang disebutkan mayoritas, yakni dengan kata'shaalih'
yang menunjukkan bentuk tunggal. Dalam riwayat selain Al
Kasymihani menggunakan kata 'shullah ', yakni dalam bentuk jamak.

Akan disebutkan di akhir pembahasan tentang nafkah melalui jalur

lain dari Abu Hurairah,,.t -i :U,(perempuan-perempuan Quraisy)

secara mutlak yang dipahami dalam konteks muqayyad. Oleh karena

itu, yang ditetapkan memiliki kebaikan adalah wanita-wanita Quraisy
yang shalihah, bukan seluruh. Adapun yang dimaksud keshalihan di

sini adalah shalih dalam agama, bergaul dengan suami, dan selain itu.

lt-f-i (Sangat penyayang di antaranya). Seorang perempuan

disebut 'al haniyah ' (perempuan penyayang) jika dia mengurus anak-

anaknya saat ditinggal mati suaminya dan tidak mau menikah. Jika dia

menikatr lagi, maka tidak dinamakan 'al haaniyah'. Demikian

dikatakan Al Harawi. Kata ganti pada lafazh ini disebutkan dalam

bentuk mudzakkar (enis perempuan) padahal menurut kaidah

seharusnya adalah'iLJri (ebih penyayang di antara perempuan-

perempuan). Seakan-akan digunakan jenis mudzakkar karena

dikaitkan kepada 'lafazh'atau Jenis' atau 'individu' atau 'seseorang'.

Hal serupa disebutkan juga dalam hadits Anas, cJi?tt 1e ,tt r:k

.;ir'^*ii +t ari:lt';Ji'&: (Nabi SAW adalah manusia yang

paling bagus wajahnya dan paling baik akhlalcnya), yakni

menggunakan bentuk tunggal pada kalimat kedua. Begitu pula hadits

Ibnu Abbas mengenai perkataan Abu Sufyan, "Padaku terdapat orang

terbaik bangsa Arab dan paling cantik di antaranya, yaitu Ummu

Habibah", juga menggunakan bentuk tunggal pada kalimat kedua.

Abu Hatim berkata, "Hampir-hampir mereka tidak mengucapkan

kalimat seperti itu melainkan dalam bentuk tunggal."
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gl; o* Qerhadap anaknya). Dalam'riwayat Al Kasymihani

disebutkan, ,lt oV (terhadap anak), tanpa ada kata ganti di akhirnya,

dan ini yang lebih tepat. Dalam riwayat Imam Muslim disebutkan, ..rii

fi (terhadap anak yatim). Sementara dalam riwayat lain disebutkan,

* * fterhadap anak kecil)..Pengkaitan denghn 'anak yatim' dan

'anak kecil' mungkin disandarkan kepada penyebutan sebagian

individu-individu umum, karena sifat 'kasih sayang"terhadap anak'
telah ada pada diri wanita. Narnun disebutkannya kedua keadaan itu
karena keduanya membutuhkan perhatian yang lebih.

gil 
'J 

oLJ)i3 (Dan paling memelihara terhaclap suami).

tvtatsuonya, lebih memelihara dan menjaga hartanya dengan bersikap
amanah serta tidak boros dalam menggunakannya.

l{- pri G (foao yang berada di tangannya). Maksudnya, pada

hartanya yang dinisbatkan kepadanya. Di antara penggunaan kalimat
seperti ini adalah perkataan mereka, "fulan qatiil dzaat al yad',
artinya si fulan memiliki harta sedikit.

Pelajaran yang dapat diambil.

1. Anjuran menikahi perempuan-perempuan yang mulia,
khususnya wanita-wanita Quraisy. Konsekuensinya, semakin
tinggi nasab seorang perempuan, maka semakin disukai
menikahinya.

2. Keutamaan kasih sayang, pendidikan yang baik, mengurus anak-

anak, memelihara harta suami, dan mengatur harta dengan tepat.

3. Syariat memberi nafkah bagi suami kepada istrinya. pada

pembahasan tentang nafkah akan dijelaskan peristiwa historis
hadits ini.
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13. Mengambil Istri Selir dan Orang yang Membebaskan Budak
Perempuan Lalu Menikahinya

t ,i;i. I ;:* :Ju ,loibt $:{-.';.r-ilr Ck i Cg *
il-buk ,h16,*rr,r h' & yt J;, Jv:)v,:+.'r

tlt:'i'i ,q;t ,#:u ,rtit V+3;;G r1:J; ,i:S-s

1 ,ii *';1:C' ,!iU )L) L$i ,;:tli i ,w:t:
')u ,ptli'di ,tr *i l:; ,i- ,s"i )rtL; (!s e,,ii'l,i. ,G

5083. Dari Shalih bin Shalih Al Hamadani, Asy-Sya'bi

menceritakan kepada kami, Abu Burdah menceritakan kepadaku, dari

bapaknya, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Siapa saja di
antara laki-laki yang memiliki budak perempuan, dia mengajarinya

dan memperbagus pengajarannya, memperbaiki adabnya dengan

sebagus-bagusnya, kemudian dia memerdekakannya dan

menikahinya, maka baginya dua pahala. Siapa saja di antara laki-laki

ahli kitab yang beriman kepada Nabinya dan beriman -yalcni

kepadaku- maka bagtnya dua pahala. Siapa saja di antara budak

yang menunaikan hak majikannya dan hak Tuhannya, maka baginya

dua pahala."

Asy-Sya'bi berkata, "Ambillah tanpa imbalan apapun. Sungguh

dahulu seseorang biasa berangkat ke Madinah untuk mendapatkan

yang lebih rendah darinya." Abu Bakar berkata dari Abu Hashin, dari
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Abu Burdah, dari bapaknya, dari Nabi SAW, "Did memerdekakannya

kemudian memberikan maltarnya. "

; ri €.?i :Jts (i) it ,*i :Jtt q4;'; 
"o, 

t:;:";

^rr.ar ,;*'ct lo :JEI;-P eri * q;J v
c , 4'r, c. c .O. o. t .o1t .1a-
P cq!-t f ,*-).; :t^>. ;'.e cOt-"=J., LiJ>

. llocq!-l sp c7)V
t".

(....., &) ))L

-,)JJ- I ,*r *ht J:"UtJv:Jv l.c.t 1 o. t. ,
oJ--P G_) ;o ut^z.t

,'-'.: :. .. tz.

Tri..... ",.,L *t :617'et;16. :y[.k c)i.,tl -ylt;|.
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5084. Sa'id bin Talid menceritakan kepada kami, dia berkata:

Ibnu wahab mengabarkan kepada kami, dia berkata: Jarir bin Hazim
menceritakan kepadaku, dari Ayyub, dari Muhammad, dari Abu
Hurairah, dia berkata, "Nabi SAW bersabda...,, Sulaiman
menceritakan kepada kami, dari Hammad bin Zaid., dai, Ayyub, dari
Muhammad, dari Abu Hurairah, "Ibrahim tidak berdusta kecuali tiga
dusta; yaitu ketika Ibrahim melewati penguasa diktator bersama
Sarah... disebutkan hadits selengkapnya.... Dia memberikan Hajar
kepada Sarah. Dia berkata, 'Allah telah menahan tangan kafir itu dan
memberikan Ajar kepadaku sebagai pembantu'." Abu Hurairah
berkata, "Itulah ibu kamu watrai anak-anak air langit.',

'#'; & *L\t *'ntriui:Jv ^*ht *rr r;',V
,#) jt'*t#t LTJ;,?' *'^:r:*. fb e- wu't+t\
Jr ; t4 

-aG La\u ;f',/ i; f u q4 ok i
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?t-6i a;t-ir ,oil*-,Jlt J@ .itJ: Utg, ,r3t, y\it
?t-{i',H ,f t1;L'4 ttl.- $4'-'.5t" b'ri ,W'$l

e tj JL.1'rt k ,'^;-'e, q'e q+JJ- l'of ,q:il,
..r8,';', uqet'r;;{b

5085. Dari Anas RA, dia U"rt utu, "Nabi SAW tinggal antara

Khaibar dan Madinah tiga hari, dimana beliau berbulan madu dengan

Shafiyah binti Huyay. Aku memanggil 
_ 
kaum muslimin untuk

merayakan walimahnya. Akan tetapi beliau tidak punya roti dan tidak
pula daging. Beliau memerintahkan menghamparkan alas-alas yang

terbuat dari kulit, lalu diletakkan kurma, mentega, dan samin
diatasnya. Itulah walimah beliau SAW. Kaum muslimin berkata, 'Dia
salah satu ummahatul mukminin ataukah budaknya?' Mereka berkata,

'Jika beliau menghijabnya, maka dia termasuk ummahatul mukminin,
dan jika beliau tidak menghijabnya maka dia termasuk salah satu

budaknya. Ketika berangkat beliau SAW membiarkan punggungnya

untuk dia (Shafiyyah) injak (saat naik kendaraan) lalu beliau
membentangkan hrjab antara dia dengan orang-orang."

Keterangan Hadits:

(Bab mengambil istri selir). Kata as-sarari merupakan bentuk
jamak dari kata surriyyah dan terkadang juga dibaca sirriyyah.
Dinamakan demikian karena berasal dari kata tasarrur yang dasarnya

adalah as-sirru, yaitu salah satu nama bagi hubungan intim
(senggama). Biasa juga disebut 'al istisraar' (rahasia). Dinamai

demikian karena umumnya urusannya disembunyikan dari

pengetahuan istri. Maksud kata 'mengambil' di sini adalah

'memelihara'. Perintah tentang itu telah disebutkan dengan tegas

dalam hadits Abu Darda', dari Nabi SAW , 'oG tUi o*fti qtt']lu $tb

- FATHI'L BAARI



161'Ir (hendaklah kamu mengambil istri selir karena mereka memiliki

keberkahan rahim). Hadits ini diriwayatkan Ath-Thabrani dan sanad-

nya lemah. Imam Ahmad mengutip dari hadits Abdullah bin Amr bin
AI Ash, yang dinisbatkan kepada Nabi SAW, ..ff-i lfil t yVi rr^*3t

Y.t ?i- &rgUi (nikahilah perempuan-perempuan budak yang telah

melahirkan anak kamu, sesungguhnya aku berbangga dengan sebab

kamu pada hari kiamat). Sanadnya Iebih bagus daripada yang

pertama, tetapi tidak ada penegasan tentang istri selir.

+'rT j r-tE|*i'ii (Dan orang yang memerdekakan budak

perempuan, lalu menikahinya). Hukum ini dihubungkan dengan kata

'mengambil' karena dia bisa saja terjadi sebelum pernikahan atau

sesudahnya. Hadits pertama pada bab ini berkenaan dengan poin
kedua yang dimuat judul bab. Kemudian dia menyebutkan dalam bab

ini tiga hadits.

Pertama, hadits Abu Musa yang telah dijelaskan pada

pembahasan tentang Ilmu. Adapun redaksinya pada jalur ini adalah,
"a:tlt'oL-b L 1g ,f,r q giapa saja laki-laki yang memiliki budak

perempuan). Kata waliidah pada dasarnya adalah anak yang

dilahirkan oleh budak perempuan milik seorang laki-laki. Kemudian
kata' w a I i i d aft ' di gunakan untuk semua budak perempuan.

ot;i iJi lnto*" baginya dua pahala). Disebutkan di antara

mereka yang mendapatkan pahala dua kali lipat ada tiga golongan
yaitu orang yang menikahi budak perempuan setelah

memerdekakannya, orang yang beriman dari kalangan ahli kitab (dan

hal ini sudah dijelaskan pada pembahasan tentang Ilmu), serta budak
yang menunaikan hak Allah serta hak majikannya (dan masalah ini
juga sudah dijelaskan pada pembahasan tentang pembebasan budak).
Dalam hadits Abu Umamah yang dinisbatkan kepada Nabi SAW dan

dikutip Ath-Thabarani disebutkan, ;piri i;i o'Fi"U;i @mpat

golongan diberikan pahala dua kali lipat). Lalu disebutkan tiga

FATTIUL BAARI - 85



golongan di tempat ini dan ditambah 'istri-istri Nabi SAW'. Pada

pembahasan tentang Tafsir telah dijelaskan hadits orang yang mahir

membaca Al Qur'an dan orang yang terbata-bata serta susah

membacanya. Hadits Zainab (istri Ibnu Mas'ud) tentang orang yang

bersedekah kepada kerabatnya mendapatkan dua pahala; pahala

sedekah dan pahala mempererat hubungan keluarga. Masalah ini telah

dijelaskan pada pembahasan tentang Zakat. Hadits Amr bin Al Ash

tentang hakim jika benar dalam memberi keputusan maka baginya dua

pahala, dan ini akan disebutkan pada pembahasan tentang hukum.

Hadits 1*ir, 'tL; ZL lrr';p (barangsiapa mencontohkan sunnah yang

baik). Hadits Abu Hurairah, sil-Ja JOS'6 (barangsiapa mengajak

kepada petunjuk). Hadits Ibnu Mas'u U, ; * Jt'S;, (barangsiapa

menunjukkan kepada kebaikan). Ketiga hadits ini memiliki makna

yang sama dan tercantum dalam Ash-Shahihain (duakitab Shahih).

Termasuk dalam kelompok itu adalah hadits Abu Sa'id tentang

orang tayammum, lalu mendapatkan air dan dia mengulang shalatnya,

maka Rasulullah SAW bersabda kepadanya , ,yf; *\t '!i lbagimu

pahala dua kali). Hadits ini diriwayatkan Abu Daud. Jika diteliti lebih

cermat niscaya akan lebih dari apa yang telah disebutkan. Semua ini

menunjukkan tak ada makna implisit dalam penyebutan jumlah dalam

hadits Abu Musa.

Dalam hadits ini terdapat dalil yang menunjukkan keutamaan

orang memerdekakan budaknya, lalu menikahinya. Dalam hal ini

sama saja apakah dia memerdekakannya karena Allah tanpa motif lain

atau karena sebab tertentu. Sebagian ulama berlebihan hingga mereka

tidak menyukai hal ini. Namun, tampaknya hadits tentang itu belum

sampai kepada mereka. Di antaranya keterangan dalam riwayat

Husyaim, dari Shalih bin Shalih, dia berkata, "Aku melihat laki-laki

penduduk Khurasan bertanya kepada Asy-Sya'bi. Laki-laki itu
berkata, 'Di antara penduduk Khurasan sebelum kita menganggap

orang yang memerdekakan budaknya lalu menikahinya sama seperti
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menaiki unta betinanya' . Maka Asy-Sya'bi berkata..." disebutkan
hadits di atas. Ath-Thabarani meriwayatkan dengan sanad yang
dinukil periwayat yang tsiqaft (terpercaya) dari Ibnu Mas'ud, bahwa
dia berpendapat seperti itu. Pernyataan serupa diriwayatkan juga oleh
Sa'id bin Manshur dari Ibnu Umar. Dalam riwayat Ibnu Abu Syaibah

melalui sanad yang shahih dart Anas, sesungguhnya dia ditanya
tentang itu, maka dia berkata, "Apabila seseorang memerdekakan
budaknya karena Allah, maka jangan dia kembali kepadanya."
Kemudian dikutip dari Sa'id bin Al Musayyab dan Ibrahim An-
Nakha'i bahwa keduanya tidak menyukai hal itu. Lalu diriwayatkan
pula dari Atha' dan Al Hasan bahwa keduanya berpendapat bahwa hal
itu tidak dilarang.

* i'SAi 6AUu Bakar berkata). Dia adalah Ibnu Ayyasy. Abu

Hashin adalah Utsman bin Ashim.
'-, c t i . .0), \5{l g2 @ari Abu Burdah). Dia adalah Ibnu Abu Musa. Hadits

ini berantai o*i orang-orang Kufah dan semuanya disebutkan dengan
nama panggilannya (kunyah).

143:rJi j Wf &} # i' .* Ct * Hi ,f (Dari bapaknya,

dari Nabi SAW, "Dia memerdekakannya kemudian memberinya
mahar"). Seakan-akan dia mengisyaratkan dengan riwayat ini bahwa
yang dimaksud 'pernikahan' dalam hadits lain adalah pernikahan
dengan mahar tersendiri selain pembebasan itu. Bukan seperti yang
terjadi dalam kisah Shafiyah, sebagaimana pada bab berikunya. Maka
jalur ini mengukuhkan adanya mahar, karena pada jalur pertama tidak
ada penegasan tentang mahar, bahkan secara zhahimya mahar adalah
pembebasan itu sendiri.

Riwayat Abu Bakar bin Ayyasy ini dinukil Abu Daud Ath-
Thayalisi dalam Musnad-nya, melalui sanad yang maushul dainya,
dia berkata, "Abu Bakar bin Al Khayyath berkata", lalu disebutkan
melalui sanad seperti di atas dengan redaksi, 6#i j Ui S+}t 6,s,i ti1
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opi'i oti ti-;q (g (Apabila seseorang memerdekakan budalcnya,

lalu memberikan kepadanya mahar baru, maka baginya dua pahala).

Adapun Abu Bakar biasa menyisihkan waktunya untuk menjahit. Dia

termasuk pakar masyhur di bidang hadits, ahli qira'ah yang cukup

terkenal, dan salah seorang periwayat dari Ashim. Imam Bukhari

menjadikannya sebagai hujjah dan riwayatnya dinukil melalui sanad

yang maushul oleh Al Hasan bin Suffan dan Abu Bakar Al Bazzat

dalam Musnad keduanya, darinya.

Al Ismaili meriwayatkannya dari Al Hasan dengan redaksi, ij
-, , a ..

*-rY #.WrJ (kemudian dia menikahinya dengan mahar baru).

pemikian juga diriwayatkan Yahya bin Abdul Hamid Al Hammani

dalam Musnad-nya dari Abu Bakar dengan redaksi ini. Ibnu Hazm

tidak menemukannya kecuali dari riwayat Al Hammani. Oleh karena

itu, dia melemahkan keterangan tambahan ini, tetapi dia keliru. Abu

Nu'aim menyebutkan bahwa Abu Bakar meriwayatkannya secara

sendirian dari Abu Hushain. Al Ismaili juga menyebutkan adanya

kerancuan pada Abu Bakar bin Ayyasy. Seakan-akan yang dia maksud

adalah redaksi hadits bukan sanadnya. Namun, perbedaan redaksi itu

tidak dianggap sebagai kerancuan, karena semuanya kembali kepada

satu makna, yaitu penyebutan mahar. Kemudian hadits ini dijadikan

dalil bahwa pembebasan budak tidak dapat menjadi sedekah. Akan

tetapi tidak ada indikasi dari hadits ke arah itu. Bahkan ia merupakan

syarat untuk mendapatkan dua pahala tersebut dan bukan batasan

dalam pembolehan.

Catatan

Dalam riwayat Abu Zaid Al Marwazi disebutkan, "Dari Abu

Burdah, dari bapaknya, dari Abu Musa", tetapi yang benar adalah

riwayat mayoritas, "Dari bapaknya Abu Musa", yakni dengan

menghilangkan kata rrdari" di antara kata 'bapaknya' dan 'Abu Musa'.
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Kedua, hadits Abu Hurairatr RA tentang kedustaan Ibrahim
Alaihissalam.

g i.'* tr:b ga,id bin Talid menceritakan kepada kami). Dia

seorang periwayat dari Mesir. Demikian pula dengan gurunya.

Kemudian periwayat lainnya hingga Abu Hurairah termasuk
penduduk Bashrah. Muhammad yang disebut-sebut dalam sanad ini
adalatr Ibnu Sirin. Pada riwayat yang kedua disebutkan, "Dari Ayyub,
dari Muhammad", sebagaimana dinukil kebanyakan perawi.

Sementara dalam riwayat Abu Dzar disebutkan, "Dari Mujahid", tapi
ini keliru. Pada pembahasan tentang cerita para Nabi disebutkan; dari
Muhammad bin Matrbub, dari Hamamd binZaid. Yakni menurut versi
yang benar, hanya saja dia mengutipnya di tempat itu melalui jalur
mauquf (tidak sampai kepada Nabi SAW).

Para periwayat berbeda di tempat ini. Dalam riwayat Karimah
dan An-Nasafi disebutkan memiliki jalur mauquf. Adapwr selain
keduanya mengutip melalui jaltx marfu'. Al Ismaili meriwayatkannya
dari Sulaiman bin Harb (guru Imam Bukhari dalam riwayat ini)
melalui jalur mauqzl Demikian juga disebutkan Abu Nu'aim bahwa
dalam riwayat Bukhari di tempat ini sanad-nya mauquf. lnilah yang
ditandaskan Al Humaidi. Menurut saya, demikianlah yang terdapat
dalam riwayat Hammad dari Aypb. tni pula tujuan penyebutannya
sehingga Imam Bukhari harus menyebutkan riwayat Jarir bin Hazim
meski sanad-nya lebih panjang. Akan tetapi pada dasarnya hadits ini
akurat dan sampai kepada Nabi SAW. Hanya saja Ibnu Sirin
seringkali tidak menisbatkan haditsnya langsung kepada Nabi SAW
sebagai peringkasan.

Al Mizzi melakukan tindakan yang cukup ganjil. Dia
menisbatkan riwayat Hammad di tempat ini kepada riwayat Ibnu
Rumaih dari Al Farabri. Tampaknya dia lupa bahwa hadits ini terdapat
dalam riwayat Abu Dzar dan Al Ashili serta selain keduanya dari jalur
Al Farabri hingga riwayat Abu Al waqt. Ia tercantum pula dalam
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riwayat An-Nasafi, maka saya tidak tahu apa alasan

mengkhususkannya dengan riwayat Ibnu Rumaih.

' ' ' i.k bX \t'';rtJ.l?$i p (brahim tidak berdustag.r_:1-Il ... dJt

kecuali tiga dusta... Al Hadits). Dia menyebutkannya secara ringkas.

Adapun penjelasannya telah dipaparkan dengan lengkap dalam

biografi Ibrahim pada pembahasan tentang cerita para Nabi. Ibnu Al
Manayyar berkata, "Kesesuaian hadits Hajar dengan judul bab bahwa

dia saat itu sebagai budak, dan dinukil melalui jalur shahih bahwa

Ibrahim memperoleh anak darinya setelah Sarah menyerahkan Hajar

kepadanya. Dengan demikian, jelas dia sebagai istri selir." Saya (Ibnu

Hajar) katakan, jika maksudnya yang demikian itu tercantum tegas

dalam kitab Ash-Shahih, maka hal itu tidak benar, bahkan yang

tercantum dalam kitab Ash-Shahih bahwa Sarah menyerahkan Hajar
kepada Ibrahim Alaihissalam, lalu beliau memperoleh anak dari Hajar
yang diberi nama Ismail. Keberadaan Ibrahim Alaihissalam

mendapatkan anak dari Hajar melalui hubungan perbudakan diketahui
melalui keterangan lain di luar kitab Ash-Shahih.

Abu Ya'la menyebutkan dalam Musnad-nya dari Hisyam bin
Hassan, dari Muhammad bin Sirin, dari Abu Hurairah, sehubungan

hadits ini, dia berkata di bagian akhimya, W? -atl C ,'..ll!l(*j'c-l'6

i lnrahim meminta kepada Sarah untuk menghibahkan Hajar

kepadanya, maka Sarah menghibahkannya kepada ibrahim).

Sementara dalam hadits Haritsah bin Mudharrib, dari Ali, yang

dinukil Al Fakihi disebutkan , 'i r4:$iitC"',y ?6 +*\'At;.\L\
t W-f d ...IJr ut ogi * ots i ,r,t1"ti v,U-r ol #t *?:
'ek 

;1t4i.y (Sesungguhnya lbrahim meminta kepada Sarah untuk

menghibahkan Hajar kepadanya. Maka Sarah menghibahkan Hajar
kepadanya dan mempersyaratkan agar tidak menjadikannya selir dan

Ibrahim pun komitmen dengan syarat itu. Namun, kemudian Sarah

menjadi iri terhadap Hajar. Inilah penyebab kepindahannya bersama
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anaknya ke Makkah). Sebagian masalah ini telah dijelaskan pada

pembahasan tentang cerita para Nabi.

Ketiga, hadits Anas, "Nabi SAW menetap di antara Khaibar dan

Madinah selama tiga hari...". Kemudian dalam hadits ini disebutkan,

"Kaum muslimin berkata, 'Dia salah safu ummahatul mukminin

ataukah termasuk hamba sahayanya?"'Dalam riwayat Hammad bin

Salamah, dari Tsabut, dari Anas, yang dikutip Imam Muslim

disebutkan , .'sif ui;*r ,i 
q;"t:11 ,ssli [i{rr Jui (orans-orang

berkata, "Kami tidak tahu apakah beliau menikahinya atau

menjadikannya sebagai ummu walad). Hubungan judul bab dengan

hadits ini terdapat pada keraguan sahabat tentang status Shafiyah.

Apakah dia berstatus istri ataukah selir. Dengan demikian, ia selaras

dengan salah satu dari dua kandunganjudul bab.

Salah seorang pensyaratr Shahih Bukhari berkata,

"Kebimbangan para sahabat terhadap Shafiyatr -yakni apakatr dia

sebagai istri ataukah selir- menunjukkan bahwa pembebasannya

bukan menjadi maharnya." Tetapi mungkin ditanggapi bahwa

kebimbangan itu hanya terjadi pada awal saja. Setelah itu, tampaklah

bahwa dia berstatus istri. Tidak ada indikasi atas apa yang dia

sebutkan. Kemudian hadits ini dijadikan dalil tentang sahnya nikah

tanpa saksi, sebab jika ada yang hadir saat proses pernikahan beliau

SAW dengan Shafiyah, tentu hal itu tak tersembunyi bagi para

sahabat, dan mereka tidak mungkin bimbang. Namun, hadits di atas

juga tidak mengindikasikan hal ini, karena mungkin mereka yang

bimbang itu selain para sahabat yang menghadiri proses pemikahan.

Kalaupun dikatakan bahwa semua sahabat mengalami kebimbangan,

maka hal ini dimasukkan sebagai salah satu kekhususan beliau SAW,

dimana beliau dapat menikah tanpa wali dan saksi, seperti terjadi pada

kisah Zainab binti Jahsy. Awal hadits ini telah disebutkan dalam

perang Khaibar. Adapun penjelasan tentang pembebasan budak akan

disebutkan pada bab berikutnya.
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14. Orang yang Menjadikan Pembebasan Budak Perempuan

Sebagai Maharnya

p:'* *i *3 *L iu' .J- :tJ*;'oi ,*ut / ii'*
.rpr:* Q+

5086. Dari Anas bin Malik, "Sesungguhnya Rasulullah SAW
memerdekakan Shafiyah dan menjadikan pembebasannya itu sebagai

maharnya."

Keterangan:

(Bab orang yang menjadikan pembebasan budak perempuan

sebagai maharnya). Demikianlah lmam Bukhari menyebutkan tanpa

menegaskan hukumnya. Di antara mereka yang berpegang dengan

makna zhahir hadits ini dari kalangan ulama salaf adalah Sa'id bin Al
Musayyab, Ibrahim, Thawus, dan Az-Zuhri. Sementara dari kalangan

fuqaha adalah; Ats-Tsauri, Abu Yusuf, Ahmad, dan Ishaq Mereka
berkata, "Apabila seseorang memerdekakan budaknya, lalu
menjadikan pembebasannya itu sebagai maharnya, maka akad nikah,

pembebasan, dan mahar tersebut dianggap sah, berdasarkan makna

zhahir hadits di atas."

Ulama yang lain menjawab makna zhahir itu dengan beberapa

jawaban. Namun yang paling dekat kepada lafazh hadits adalah

pemyataan batrwa Nabi SAW memerdekakannya dengan syarat beliau
akan menikahinya, maka Shafiyatr wajib membayar tebusannya

kepada Nabi SAW, dan tebusan itu diketahui jumlahnya, lalu Nabi

SAW menikahi Shafiyah dengan mahar tebusan tersebut. Hal ini
dikuatkan oleh perkataannya dalam riwayat Abdul Aziz bin Shuhaib,
"u.v ,',Sut ,qh\fi qrtblt ,rW'p, $; h' ,)b'4t *- i|l'ii rXr |*;
4;bG qLil'J\i sqS:*16 rJl (Aku mendengar Anas berknta, ,'Nabi

,
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SAW menawan Shafiyah, lalu beliau SAW memerdekakannya dan

menikahinya." Tsabit berkata kepada Anas, "Apakalt yang beliau

SAW berikan sebagai maharnya?" Dia berkata, "Dirinya, beliau

memerdekakannya")- Demikian diriwayatkan Imam Bukhari pada

p embahasan tentang peperangan.

Dalam riwayat Hammad dari Tsabit dan Abdul Aziz, dari Anas

disebutkan , ji+i W\i j *i*l; h' & l' )"j.'e\t' otrtt',:ti

,ir-i rrir$1 s ,ui ui ui $rr 6 6- ,?.V i"l,'*'Sut r4ir* qa2

'# W u:rg'i loia berkata, "Jadilah Shafiyah untuk Rasulullah

SAW. Kemudian beliau menikahinya dan menjadiknn pembebasannya

sebagai maharnya." Abdul Aziz berkata kepada Tsabit, "Wahai Abu

Muhammad, apakah engkau bertanya kepada Anas apa mahar yang

beliau beriknn kepadanya?" Dia berkata, "Beliau memberikan

maharnya berupa diri Shafiyah sendiri." Dia pun tersenyum). Hadits

ini sangat jelas menunjukkan bahwa yang dijadikan mahar itu adalah

pembebasannya. Adapun penakwilan pertama tidak mengapa, karena

tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah, meskipun besar tebusan itu

tidak diketahui, karena sahnya akad berdasarkan syarat tersebut

merupakan salah satu pendapat dalam madzhab Syafi'i.

Sebagaian ulama berkata, "Nabi SAW menjadikan pembebasan

sebagai mahar itu sendiri. Namun itu termasuk kekhususan Nabi

SAW." Di antara ulama yang berpendapat seperti ini adalah Al
Mawardi. Sebagian lagi berkata, "Kalimat, 'Beliau memerdekakannya

dan menikahinya', artinya beliau memerdekakannya kemudian

menikahinya. Ketika tidak diketahui bahwa beliau memberikan mahar

kepadanya, maka periwayat mengatakan, 'Beliau memberikan mahar

kepada Shafiyah berupa (tebusan) diri Shafiyah sendiri'. Seakan-akan

periwayat berkata, 'Menurut pengetahuannya, beliau SAW tidak

memberikan mahar apapun kepadanya'. Namun, dia tidak menafikan

adanya pemberian mahar." Atas dasar ini, Abu Ath-Thayib Ath-

Thabari (dari kalangan ulama madzhab Syaf i) dan Ibnu Al Murabith
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(dari kalangan ulama madzhab Maliki) serta yang mengikuti keduanya

berkata, "Itu adalah perkataan Anas. Dia mengatakannya berdasarkan

dugaannya sendiri dan tidak dinisbatkan kepada Nabi SAW."
Mungkin menurut mereka asumsi ini mendapat dukungan riwayat Al
Baihaqi dari hadits Umaimah -biasa juga disebut Amatullah- binti
Razinah, dari ibunya, +\$ t4S4'rbb',*i *, # lu' ..,La ,]r'ol

$tt@';,y#W);i o'e j *"::U,:$t: (Sesungguhnya Nabi SAW

memerdekakan Shafiyah, lalu meminangnya dan menikahinya serta

memberikan mahar kepadanya berupa Razinah. Dia didatangkan

kepada Nabi SAW sebagai tawanan perang dari Quraizhah dan

Nadhir). Akan tetapi hadits ini tidak dapat dijadikan hujjah karena

sanad-nya lemah. Bahkan ia bertentangan dengan riwayat Ath-
Thabarani dan Abu Asy-Syaikh, dari hadits Shafiyah sendiri, dia

berkata, elr-b e ,#t *i # iu' ,,p Ut &i (Nabi SAW

memerdekakanku dan beliau menjadikan kebebasanku itu sebagai

maharku). Ia sesuai dengan hadits Anas. Di dalamnya terdapat

bantahan bagi yang beranggapan bahwa Anas mengatakan hal itu atas

dasar dugaannya. Di samping itu, hadits Razinah berbeda dengan

pendapat semua sejarawan yang mengatakan Shafiyah termasuk

tawanan perang Khaibar.

Mungkin Nabi SAW memerdekakan Shafiyah dengan syarat

akan dinikahi tanpa mahar, maka Shafiyah wajib memenuhi syarat

tersebut. Namun, perbuatan seperti ini khusus bagi Nabi SAW dan

tidak berlaku bagi selainnya. Dikatakan, mungkin Nabi

memerdekakan Shafiyah tanpa tebusan, dan beliau SAW menikahinya

tanpa mahar saat itu juga, bukan setelah lama kemudian. Ibnu Shalah

berkata, "Maknanya, pembebasan budak dapat menempati posisi

mahar meskipun tidak termasuk mahar." Dia berkata pula, "Hal ini
sama seperti perkataan mereka, 'Lapar adalah bekal bagi yang tidak

membawa bekal'." Kemudian dia menandaskan, "Pandangan ini
merupakan pandangan paling tepat dan lebih mendekati redaksi
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hadits." Pandangan Ibnu Shalah ini diikuti An-Nawawi dalam kitab

Ar-Raudhah.

Di antara yang terkesan ganjil adalah perkataan At-Tirmidzi
setelah mengutip hadits tersebut, "Ia merupakan pendapat Asy-Syaf i,
Ahmad, dan Ishaq." Lalu dia berkata, "Sebagian ulama tidak
menyukai pembebasan budak perempuan sebagai mahar, kecuali

diberikan mahar lain selain pembebasan itu. Namun, pendapat

pertama lebih kuat." Demikian juga Ibnu Hazm menukil dari Asy-

Syaf i. Padahal pendapat masyhur dari madzhab Syaf i bahwa yang

demikian tidak dibenarkan. Namun, mungkin maksud mereka yang

menukil hal itu darinya adalah bentuk kemungkinan yang pertama.

Terlebih lagi, Imam Syaf i menyatakan secara tekstual, barangsiapa

memerdekakan budaknya untuk dinikahinya, lalu budak itu
menerimanya, maka dia harus dimerdekakan, tetapi tidak wajib
menikahi mantan majikannya, namun dia harus membayar sebesar

harga pembebasannya ketika menjadi budak, sebab pemilik tidak
ridha memerdekakan budaknya secara gratis. Maka jadilah transaksi

ini seperti syarat-syarat lain yang batil. Jika perempuan tadi ridha
menikahi mantan majikannya dengan mahar yang mereka sepakati

maka perempuan berhak atas mahar itu dan mantan majikan tetap

berhak atas harga mantan budaknya. Jika temyata harga perempuan

itu sama dengan maharnya, maka mereka saling merelakan hak

masing-masing.

Di antara ulama madzhab Syaf i yang berpendapat seperti Imam

Ahmad adalah Ibnu Hibban. Dia menyatakan hal itu secara tegas

dalam kitab Shahih-nya. Ibnu Daqiq Al Id berkata, "Makna zhahir

hadits sebagaimana diutarakan oleh Imam Ahmad dan ulama-ulama

yang sependapat dengannya. Sedangkan, pendapat yang berdasarkan

qiyas (analogi) adalah pendapat ulama lainnya. Dengan demikian,

terjadi pertentangan antara asumsi yang timbul dari makna zhahir

hadits dengan asumsi yang timbul dari qiyas, selain bahwa peristiwa

ini mengandung kemungkinan sebagai kekhususan Nabi SAW.
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Meskipun keberadaannya menyelisihi hukum dasar, tetapi

kemungkinan itu menjadi kuat, karena banyaknya kekhususan beliau

SAW dalam masalah nikah, terutama kekhususan beliau menikahi

perempuan yang menghibahkan dirinya dalam firman Allah surah Al
Ahzaab ayat 50, 'r4 ,lll'. ii'r '$t ctt +'iifpl 6"n perempuan

mukminah yang menyerahkan dirinya kepada Nabi). Di antara mereka

yang menegaskan bahwa kejadian itu termasuk kekhususan Nabi

SAW adalah Yahya bin Aktsam sebagaimana dinukil Al Baihaqi.

Demikian juga dinukil Al Muzani dari Asy-Syafi'i."

Dia berkata, "Letak kekhususan di sini adalah bahwa Nabi SAW
memerdekakan Shafiyah secara mutlak dan menikahinya tanpa mahar,

wali, dan saksi. Ini berbeda dengan selain beliau. Abdunazzaq

meriwayatkan pendapat yang membolehkan hal itu dari Ali dan

beberapa ulama tabi'in. Sementara dari jalur Ibrahim An-Nakha'i, dia

berkata, 'Mereka tidak menyukai perbuatan seorang yang

memerdekakan budaknya, lalu menikahinya. Namun, mereka tidak
berpendapat bahwa menjadikan kebebasannya sebagai mahar adalah

hal yang dilarang."

Al Qurthubi berkata, "Imam Malik dan Abu Hanifah melarang

hal itu, karena termasuk sesuatu yang mustahil. Kemustahilan ini
ditinjau dari dua sisi, yaitu: pertama, akad perempuan itu atas dirinya

mungkin terjadi sebelum dimerdekakan, sehingga terjadilah

kontradiksi dua hukum; merdeka dan budak. Hukum merdeka adalah

bebas sedangkan budak adalah lawannya. Adapun setelah

dimerdekakan, maka tidak ada hak untuk memaksanya, Bisa saja dia

tidak ridha, dinikahi dan saat itu tak boleh dinikahi kecuali atas

ridhanya.

Kedua, jika kita mengatakan kebebasannya sebagai mahar,

mungkin pembebasan itu ditetapkan pada saat dia masih berstatus

budak, dan ini mustahil karena terjadi kontrakdisi antara keduanya,

atau mungkin ditetapkan pada saat dia telah merdeka, yang berarti
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bahwa kebebasaan mendahului akad nikah itu sendiri.

Konsekuensinya, ada kebebasaan pada saat ia dianggap tidak ada, dan

ini juga mustahil, sebab mahar itu harus ditetapkan lebih dulu atas

suami baik dengan pernyataan tekstual atau secara hukum hingga istri

berhak menuntutnya. Jika mereka menanggapi hal ini dengan

mengemukakan pemikahan tafwidh pernikahan tanpa menyebutkan

nominal yang akan diterima calon istri (mahar misal) maka kami telah

menghindar dari tanggapan ini ketika mengatakan 'atau dalam bentuk

hukum'. Walaupun pada saat akad belum ada ketetapan tentang

mahamya, tetapi perempuan yang dinikahi tetap memiliki hak

menuntut mahar. Artinya pada saat terjadinya akad ada sesuatu yang

bisa dia tuntut dari suaminya nanti. Sementara perkara seperti itu tidak

mungkin berlaku dalam pembebasan budak sehingga mustahil

dij adikan sebagai mahar."

Akan tetapi kemustahilan yang disebutkan itu dibantah dengan

bolehnya mengaitkan mahar dengan syarat tertentu, dimana bila syarat

ini ada maka perempuan yang dinikahi berhak menuntut maharnya,

seperti seorang laki-laki berkata, "Aku menikahimu dengan mahar

berupa harta yang akan aku peroleh dari fulan dengan besar sekian."

Jika harta tersebut benar ada maka perempuan tadi berhak

mendapatkan maharnya.

Ath-Thahawi meriwayatkan dari jalur Nafi' dari Ibnu Umar

tentang kisah Juwairiyah binti Al Harits, |fr J; J*f h, ;*pt'oi
rar.t-b t4Jr, (Sesungguhnya Nabi SAW menjadikan pembebasannya

sebagai maharnya). Ini termasuk penguat bagi hadits Anas. Namun,

Abu Daud meriwayatkan dari Urwah, dari Aisyah, tentang kisah Al
Juwairiyah, :4.q G y'j;p'c',E & q'Jti *) *il',,La,!r'ttt
{i ii ,L-iri e*\:ii3 #.q * ,Pt"oi u'Sa gesungguhnya Nabi

SAW berkata kepadanya ketika dia datang minta bantuan membayar

tebusan dirinya. "Apakah engkau mau aku bayarkan tebusanmu atas

namamu dan aku menilmhimu? " Dia berkata, "Aku telah
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melakukannya").Peristiwa ini dianggap musykil oleh Ibnu Hazm. Dia
berkata, "Jika benar Nabi SAW membayar tebusan tersebut atas nama

Juwairiyah, maka wala'nya (nasab dan hak waris) menjadi milik
mantan majikannya yang telah membuat perjanjian kebebasan baginya
(mukatabah)." Kemusykilan ini dijawab bahwa dalam hadits itu tidak
ada penegasan demikian. Bahkan makna perkataannya, "Aku telah

melakukannya", adalah aku telatr ridha dengan tawaran itu. Mungkin
Nabi SAW membayar tebusan Juwairiyah pada Tsabit bin Qais
sehingga Juwairiyah menjadi milik beliau. Setelatr itu, beliau

memerdekakannya lalu menikahinya, saTa seperti yang beliau
lakukan pada Shafiyah. Mungkin juga ketika Tsabit mendengar

keinginan Nabi SAW menikahi Juwairiyah, maka dia
menghibahkannya kepada beli au.

Dalam hadits ini terdapat keterangan yang membolehkan bagi

majikan menikahi budaknya jika telah memerdekakannya, dan tidak
membutuhkan wali maupun hakim. Namun masalah ini
diperselisihkan ulama seperti akan dibahas pada bab "Apabila Wali
Sebagai Pelamar". Ibnu Al Jauzi berkata, "Apabila dikatakan, 'Pahala

memerdekakan budak sangat besar, lalu bagaimana hal itu dilepas

dengan cara dijadikan sebagai mahar kepadanya, padahal mungkin

untuk memberikan mahar kepadanya selain pembebasan itu sendiri?'

Jawabannya, Shafiyah adalah putri raja. Wanita sepertinya tidak

merasa puas kecuali diberikan mahar yang banyak. Padahal saat itu
Nabi SAW tidak memiliki harta yang mungkin memuaskannya

sebagai mahar. Pada sisi lain, Nabi SAW tidak mau mengurangi apa

yang semestinya didapatkan Shafiyah, maka beliau pun menjadikan

pembebasannya sebagai matrar baginya. Hal ini bagi Shafiyah lebih

mulia daripada sekadar harta yang banyak."
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15. Pernikahan Orang Miskin (yang Tidak Memiliki Apa-apa)

Berdasarkan Firman Allah,

'.4#u';{#'.ift9Kol
"Jika mereka itu miskin, maka Allah akan menampakkan mereka

dengan learunia-Nya". (Qs. An-Nuur p \ 32)

?tt j* it Jy, Jtii;t -ie ,lu',syilr ,.\L i ,F *
W,u:Jv,o,1 U';f + l' J;r6.,Uta *:t*?
J:tb";,'r:*iw $t'iti,*r*i" & i' J;,
W ,-6'n'fi ii';r oi-, r* ,^;i:, *:t iL \t *'!nr Jy,
U'6- I "\At Jyr S- :Jw *rr|^bi'u "trr 7a ,'4; 14

* 1'l v ,jr-i ct|€'u'!+'"b: ,ira ,q"j *, A,

;;u ,,1b i;'#'-h:u ,:euli d ..r;r ,jGi ,.i,r J;.,
*\t ,* ut ,1,-, j* l* LLlru.nr, ,t ,'J' ,r,
t l'l I 'iul ,e, ; ;i ,*-y"a Lrt-'-)s'-hrt {*j
it;r'i c ,l[n Jt3 ,,sr\tta'5ft, *l-',y tNG )1 it J;,
'ol !)t)t-. U (" ,'rL; ialirt ,k yt J;r'Jta ,i:,r.tp)
,i',n:,'4:r)L'S;'f 4 or,i'A +t*;<'f 'q

^a\* \t ,* it J,r';r; is 'AALJ'Su ti1 ;- "*'Sr 
u&;

:JG v:l?t',y'Lv tic ,Js ,it* 15 ,g:i yr;t ,q; *)
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5087. Dari Sahal bin Said As-Sa'idi, dia berkata, "Seorang

perempuan datang kepada Rasulullah SAW dan berkata, 'Wahai

Rasulullah, aku.datang menyerahkan dirikU kepadamu'." Dia berkata,

"Rasulullah SAW melihat kepadanyq beliau memandangi perempuan

itu dari bawah ke atas dan dari atas ke bawah, kemudian Rasulullah

SAW menundukkan kepalanya. Ketika perempuan itu melihat bahwa

beliau tidak memutuskan sesuatu,.maka dia duduk. Seorang laki-laki

di antara sahabat-sahabatnya berkata, 'Wahai Rasulullah, jika engkau

tidak berkeinginan kepadanya, nikahkanlah aku dengannya. Beliau

bertanya, 'Apakah engkau memiliki sesuatu?' Dia berkata, 'Tidak,

demi Allah wahai Rasulullah'. Beliau bersabda, 'Pergilah kepada

keluargamu dan lihat apakah engkau mendapatkan sesuatu'. Laki-laki

itu pergi lalu kembali dan berkata, 'Tidak, Demi Allah, aku tidak

mendapatkan sesuatu'. Rasulullah SAW bersabda, 'Lihatlah meskipun

sebuah cincin besi'.Diapergi kemudian kembali dan berkata, 'Tidak,

Demi Allah wahai Rasulullah, tidak pula cincin besi. Akan tetapi ini

sarungku, Sahal berkata, "selendang yang dimilikinya setengahnya

untuknya". Rasulullah SAW bersabda, 'Apa yang engkau lakukan

terhadap sarungmu. Jika engkau memakainya maka tak ada padanya

sesuatu. Jika engkau memakaikan padanya maka tak ada padamu

sesuatu'. Laki-taki itu duduk hingga ketika keadaan berlangsung lama

dia berdiri. Rasulullah sAw melihatnya berbalik maka seseolang

diperintah memanggilnya. Ketika dia datang beliau bersabda,'Apa

engkau menghdat beberapa surat dari Al Qur'an?' Dia berkata: Aku

telah menghafal surah ini dan surah itu'-dia menyebutkannya satu

persatu-beliau bersabda,'Apakah engkau membaca surah-surah itu

dari dalam hatimu (menghafal)?' Dia berkata, 'Benar!' Beliau

bersabda, 'Pergilah, aku telah meniadikanmu memilikinya dengan

(mahar) Al Qur'an yang kamu hafal'."
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Keterangan:

(Bab pernikahan orang miskin fyang tak memiliki apa-apaJ).

Pada bagian awal pembahasan tentang nikah disebutkan bab

"Menikahkan Orang miskin yang hanya Memiliki (hafalan) Al Qur'an
dan Islam". Judul bab di atas lebih khusus lagi. Di tempat itu Imam

Bukhari menyebutkan hadits Sahal secara mu'allaq dan di tempat ini
dia paparkan dengan panjang lebar. Adapun penjelasannya akan

dikemukakan setelah 30 bab.

,#cr+ iitr p+iji "r7i 
rtlt<';i,r J6 l.'/, laeraasarkan firman

Allah, "Jika mereka itu miskin, maka Allah akan memampukan

mereka dengan karunia-Nya'). Ini merupakan alasan hukum pada

judul bab. Kesimpulannya, kefakiran seseorang tidak menghalanginya

untuk menikah, karena bisa saja akan mendapatkan harta di masa

mendatang.

16. Setara/Sepadan dalam Agama

Dan firman Allah,

9,x &j tu, fr; $ Ai$ 6 "y:tAliY " 
i:\ fi

"Dialah yang menciptakan manusia dari air dan

menjadikannya memiliki nasab serta hubungan perkawinan, dan

adalah Tuhanmu Maha Kuasa." (Qs. Al Furqaan l25l:54)

'rf *;
zklrra;;
Ht?rj.

4.t / * el4.,i,-J-- tJl dl t.€je .;tl OP: A^X.V Je

&,*i*\t;-. Ct c-rr:i:,ir'e oK.')

1o z zlz z o'zoJ o ,.1.. o /c /. o

J-t- -*: ,4.t J.ry J. |.jt c-+ J.9 a-;t t;.
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I .,'-i, c. c t..t , c lir. o'coyPt SP ,l.,Jre-' t-,.t 1l{* '>t'(->*i),;r1lt G6?, J';'Ok

o;ii:;t d:"Gl;srd
'-Li tl rl ilr 

'J:;i $) ,t-$ A.L ui & r-f1 ,irr j;, t- :Ur;"

.e.'tfi,:a;
5088. Dari Aisyah RA, sesungguhnya Abu Hudzaifah bin Utbah

bin Rabi'ah bin Abdu Syams 
-termasuk 

orang yang turut dalam

perang Badar bersama Nabi SAW- mengadopsi Salim lalu

menikahkannya dengan anak perempuan saudaranya Hindun binti Al
Walid bin Utbah bin Rabi'ah. Sementara dia adalah mantan budak

seorang perempuan Anshar. Sama halnya Nabi SAW mengadopsi

Zaid. Adapun orang yang mengadopsi anak di masa jahiliyah maka

orang-orang pun memanggil anak itu dengan menisbatkan kepada

orang yang mengadopsinya, dan si anak mendapatkan harta

warisannya hingga Allah menurunkan, 'Panggillah mereka (anak-

anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka

-hingga 
firman-Nya- dan maula-maula kamu'. Mereka pun

mengembalikan (penisbatan itu) kepada bapak-bapak mereka.

Barangsiapa yang tidak diketahui bapaknya maka ia menjadi maula

dan saudara dalam agama. Kemudian Sahlah binti Suhail bin Amr Al

Qurasyi kemudian Al Adawi -istri Abu Hudzaifah bin Utbah- datang

kepada Nabi SAW dan berkata, 'Wahai Rasulullah, dahulu kami

menganggap Salim sebagai anak, sementara Allah telah menurunkan

tentangnya apa yang engkau telah ketahui'." Lalu disebutkan hadits

selengkapnya.
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5089. Dari Aisyah, dia berkata, "Rasulullah SAW masuk kepada

Dhuba'atr binti Az-Zubair dan berkata kepadanya,'Barangkali engkau

ingtn melaluanakan haji'. Dia berkata, 'Derni Allah, aku tidak

mendapatiku kecuali menderita sakit'. Beliau bersabda kepadanya,

'Kerjakanlah haji dan buatlah persyaratan. Katakan, Ya Allah,

tempat tahallulku dimana Engkau menahanlw'. Dia adalah istri Al
Miqdad bin Al Aswad."

'e(jjii ,:r:-": {n h' ;-. dt * &ht *ar r;:} ,r) ,f
U-' ?tn'frit ,(+rri) ,Ar*; na-JJ.1 ,Qp,;r<t.il:;t

.:Sr*Ui

5090. Dari Abu Hurairah RA, dari Nabi SAW, beliau berkata,

"Wanita dinikahi karena empat perkara; karena hartanya, garis

keturunannya, kecantikannya, dan agamanya. Pilihlah yang memiliki

agama, (niscaya) engkau akan beruntung."

r_; i,:ita *i *L i, ,Jl; ar Ji, ,p ,p:rT i,sc ,k_ r
;;,{joi'{*';:l: ,{i'oi* o\'qf :rju r;; ct;rr:

t,(;i d ,_F3'? ,:.k- ; :lS ,:&-'olt'sv'oy,
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5091. Dari Sahal, dia berkata, "Seorang laki-laki melewati

Rasulullah SAW, maka beliau bertanya, 'Apa yang kalian katakan

terhadap orang ini?' Mereka berkata, 'Sangat patut, jika ia meminang

niscaya akan dinikahkan, jika ia memberi syafaat niscaya akan

diterima, dan jika berkata niscaya akan didengarkan'." Dia bekata,

"Kemudian beliau SAW diam. Lalu lewat seorang laki-laki miskin
dari kaum muslimin, maka beliau bertanya, 'Apa yang kamu katakan

terhadap orang ini?' Mereka berkata, 'Sangat patut bila ia meminang

niscaya tidak akan dinikahkan, jika memberi syafaat tidak diterima,
dan jika berkata tidak akan didengarkan'. Rasulullah SAW bersabda,

'Orang ini lebih baik daripada se.luruh yang ada dibumi atau

semisalnya."

Keterangan Hadits:

(Bab setara/sepadan dalam agama). Kata 'akfaa" merupakan

bentuk jamak dari kata kufu yang bermakna serupa/setara dan

sepadan. Sepadan/sama dalam agama merupakan perkara yang

disepakati. Tidak halal seorang muslimah menikah dengan laki-laki
kafir.

':F,rs t..J i-jt i f.U:u,i' ',H'&v qlr fi (Diatah yang

menciptakan manusia dari air dan menjadiknnnya memiliki nasab

serta hubungan perkawinan). Al Farra' berkata, "An-Nasab adalah

yang tidak halal dinikahi. Ash-Shihr adalah yang halal dinikahi."

Seakan-akan lmam Bukhari ketika melihat pembatasan terjadi pada

dua bagian, maka dapat berpedoman dengan cakupan umumnya

karena adanya kelayakan, kecuali apa yang diindikasikan dalil
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tersebut untuk dijadikan standar, yaitu pengecualian orang kafir. lmam

Malik menegaskan bahwa masalah kesetaraan hanya berlaku dalam

hal agama. Dia menukil pandangan serupa dari Ibnu Umar dan Ibnu

Mas'ud. Lalu dari kalangan ulama tabi'in; Muhammad bin Sirin dan

Umar bin Abdul Aziz. Namun, mayoritas ulama juga memberlakukan

kesetaraan dalam nasab. Abu Hanifah berkata, "Quraisy adalah setara

antara sesama mereka. Demikian juga bangsa Arab lainnya. Tidak ada

seorang dari bangsa Arab yang setara dengan Quraisy, sebagaimana

tidak ada seorang pun dari selain bangsa Arab yang setara dengan

bangsa Arab." Ini juga merupakan salah satu pandangan dalam

madzhab Syafi'i. Kemudian yang benar adalah mengedepankan bani

Hasyim dan Muththalib atas suku-suku lain. Adapun selain mereka

adalah setara satu sama lain.

Ats-Tsauri berkata, "Apabila maula (peranakan Arab) menikahi
perempuan Arab, maka pernikahannya diputuskan." Demikian juga

dikatakan Ahmad dalam salah satu riwayatnya. Adapun Asy-Syaf i
menempuh sikap moderat seraya berkata, "Pernikahan orang-orang
yang tidak setara bukan sesuatu yang haram sehingga harus dibatalkan
pernikahannya. Hanya saja ia merendahkan si perempuan dan para

walinya. Jika mereka meridhai hal itu, maka pernikahan dinyatakan

sah dan berarti mereka merelakan hak mereka. Jika semuanya ridha
kecuali satu orang, maka yang satu orang berhak memufuskan

pernikahan itu." Dia menyebutkan pula bahwa tujuan perwalian dalam
pernikahan adalah agar perempuan tidak menyia-nyiakan dirinya
dengan menikahi laki-laki yang tidak setara.

Akan tetapi tidak ada satu pun hadits Shahih yang menerangkan
perlunya menjadikan kesetaraan dalam nasab sebagai standar

pernikahan. Mengenai riwayat Al Bazzar dari hadits Mu'adz,
dinisbatkan kepada Nabi SAW, |$aJ. ,).ttS,j e:;;uki'ff;.,a:;3r

Fiuki 6Aongta Arab sebagian mereka setara satu sama lain, dan

para maula (peranaknn Arab) adalah setara satu sama lain), sanad-

TATIIUL BAARI - 1O5



nya lemah. Adapun Al Baihaqi berhujjah dengan hadits Watsilah,

yang dinisbatkan kepada Nabi SAW , ,k| ;r. q.} $q €. 4*t ?tt'01

(Sesungguhnya Allah telah memilih bani Kinanah dari bani Ismail).

Meski derajat hadits ini shahih dan dikutip Imam Muslim, namun

menjadikannya sebagai hujjah mendukung pandangan tersebut, perlu

ditinjau lebih lanjut. Hanya saja sebagian mereka menggabungkan

kepada hadits, t^:i:ii \ $:j'trilfi laanuhkan Quraisy dan jangan

kamu mendahuluinya).Ibnu Al Mundzir menukil dari Al Buwaithi,

bahwa Asy-Syaf i berkata, "Standar kesetaraan adalah dalam soal

agama." Hal serupa tercantum di kitab Mukhtashar Al Buwaithi.

Namun, Ar-Raf i berkomentar, "Pernyataan ini bertentangan dengan

pandapat yang masyhur dari Syaf i." Al Abza menukil dari Ar-Rabi'

bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Asy-Syafi'i tentang hal itu,

maka dia berkata, "Aku adalah orang Arab, maka jangan tanya aku

tentang ini." Kemudian Imam Bukhari menyebutkan tida hadits pada

bab ini. Hadits pertama adalah hadits Aisyah RA.

Zi-i, L.j(L( gesungguhnya Abu Hudzaifah). Namanya adalah

Mihsyam menurut pendapat yang masyhur. Ada juga yang

mengatakan Hasyim. Sebagian lagi mengatakan selain itu. Dia adalah

paman Mu'awiyah bin Abu Sufyan dari pihak ibu.

,o-iJ luengadopsi). Yakni menjadikan seseorang sebagai anak.

Salim adalah Ibnu Ma'qil, mantan budak Abu Hudzaifah. Akan tetapi

dia bukan mantan budaknya, hanya saja dia senantiasa menyertainya.

Bahkan yang benar dia termasuk patnernya seperti tercantum dalam

riwayat Muslim. Baik Abu Hudzaifah maupun Salim sama-sama

syahid pada perang Yamamah di masa khilafah Abu Bakar.

t3-b'Li(Ji1 ldan meniknhkannya dengan Hindun). Demikian

tercantum dalam riwayat ini. Namun, dalam riwayat Malik tercantum

"Fathimah." Barangkali dia memiliki dua nama. Adapun Al Walid bin

Utbah termasuk salah seorang yang terbunuh pada perang Badar
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dalam keadaan kafir. Pada riwayat ini disebutkan, "anak perempuan

saudara laki-lakinya" dan inilah yang benar. Kemudian Ibnu At-Tin

menukil pada sebagian riwayat dengan lafazh, "anak perempuan

saudarinya", tetapi ia keliru.

,r'n rli ',Hir;\.JV'tr, (Dia adalah mantan budak seorang

perempuan Anshar). Penjelasan tentang namanya telatr disebutkan

pada pembahasan perang Badar.

f,l-f-i'nt ."'t )1b ir' .Jir At ,;A G 6"bogoimana Nabi SAll

mengadopsi Zaid). Yakni Ibnu Haritsatr. Kisah ini sudatr disebutkan

pada tafsir surah Al Alzaab.

/-U' d e?: jV os ',1i'n ;!-i'jj (Barangsiapa yang tidok

diketahui bapaknya mako ia menjadi maula dan saudara dalam

agama). Barangkali dalam pernyataan ini terdapat isyarat kepada

perkataan mereka, "Maula Abu Hudzaifah", karena ketika turun ayat,

g.u:t.?*\t (panggillah merekn [anak-anak angkat ituJ dengan

[memakaiJ nama bapak-bapak mereka). maka dia termasuk mereka

yang tidak diketahui bapaknya. Oleh karena itu, dia disebut, "Maula

(mantan budak) Abu Hudzaifah."

r:tJ3 rlJ.t-" ,s; & r\ lOahulu kami menganggap Salim sebagai

anak). Yakni kami berkeyakinan bahwa dia adalah anak kami. Al
Barqani menyebutkan dari Abu Al Yaman (guru Imam Bukhari dalam

riwayat ini), dan Abu Dawud dari Yunus, dari Az-Zuhri diberi

tambahan, # Oti )zrt ?. ed"b ,fri tt ,f ,s)U o(A gia biasa

tinggal bersamaku dan Abu Hudzaifah di satu rumah, maka dia

melihatku dalam keadsan memakai pakaian seadanya). Kata

'fudhulan' artinya tidak berhias dan mengenakan pakaian kerja.

Dikatakan, "tafadhdhalat al mar'alt", artinya wanita itu tidak berhias.

Ini adalah perkataan Al Khaththab dan diikuti Ibnu Atsir disertai

tambahan, ytj ei eU€: @an dia hanya mengenakan satu kain).
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Ibnu Abdul Ban berkata, "Al Khalil berkata, 'rajulun fudhulun'
artinya laki-laki itu memakai satu kain dengan menyelimpangkan di

bahu." Dia berkata, "Atas dasar ini, maka makna hadits itu adalah

Salim biasa masuk ke tempatnya sementara sebagian kainnya biasa

tersingkap." Dari Ibnu Wahab disebutkan, "Fudhul artinya terbuka

bagian kepala dan dada." Dikatakan lagi bahwa fudhul adalah orang

yang mengenakan satu kain tanpa memakai snrung. Penulis kitab Ash-

Shihah berkata, "Kalimat, 'tafadhdhalaf ol mar'atu fii baitiha',
artinya perempuan itu mengenakan satu kain di rumahnya, seperti

hanya memakai gamis yang tidak berlengan."

'':.-J,JfeiiiS 
^;fu'S'Siif.1 lsem"rtara Allah telah menurunkan

,"nronfn o apa yang telah engkau ketahui). Yakni ayat yang telah

disebutkan sebelumnya, yaitu firman-Nya, d-,.l,p i\r @anggillah

mereka [anak-anak angkat ituJ dengan,{mema!<yi1 nama bapak-bapak

mereka), dan firman-Nya, firt-iii Fr.+if JiA -rj (dia tidak

menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu sendiri).

L-l;Sr'if ii 1On menyebutkan hadits). Kelanjutan hadits yang

dimaksud dikutip Al Barqani dengan redaksi, lt J'*':'Jus ,sj'riSi
*b\tb6r\!P.t$ ,?tu)';"t le,')u ,.*'ri :{': * iu' ..-&

(bagaimana pendapatmu? Rasulullah SAW menjawab, "Susuilah

dia." Maka Dia pun menyusuinya lima kali susuan, maka jadilah

seperti analmya dari susuanl. Demikianlah yang biasa diperintahkan

Aisyah kepada anak-anak perempuan saudara-saudaranya. Hendaknya

mereka menyrsui orang yang disukai Aisyah untuk melihatnya dan

masuk kepadanya meskipun sudah dewasa. Mereka disusui lima kali
susuan kemudian masuk kepadanya. Akan tetapi Ummu Salamah dan

istri-istri Nabi SAW yang lain tidak mau memasukkan laki-laki

dengan sebab susuan itu, kecuali mereka yang disusui saat masih bayi.

Mereka berkata kepada Aisyah, "Demi Allah, kita tidak tahu

barangkali itu adalah keringanan dari Rasulullah SAW kepada Salim,
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dan tidak berlaku bagi orang lain." Dalam riwayat Al Ismaili dari

Fayyadh bin Zuhair dari Abu Al Yaman, di dalamnya disebutkan

bersama Urwah Abu A'idzillah bin Rabi'ah dan bersama Aisyah

Ummu Salamah. Dia berkata di bagian akhirnya, "lmam Bukhari tidak

menyebutkan keduanya dalam sanad-nya."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, An-Nasa'i meriwayatkan dari Imran

bin Bakkar, dari Abu Al Yaman secara ringkas, sama seperti riwayat

Imam Bukhari. Kemudian Imam Bukhari meriwayatkan pada

pembahasan perang Badar dari Uqail, dat', Az-Zuhi, sama seperti itu,
yakni meringkas matan. An-Nasa'i meriwayatkan juga dari Ja'far bin
Rabi'ah, dan Adz-Dzuhali dari putra saudara Az-Zuhi, semuanya dari

Az-Zuhi, sama seperti dikatakan Uqail. Demikian juga diriwayatkan
Malik dan Ibnu Ishaq dari Az-Zuhi. Namun, kebanyakan periwayat

menukil dari Malik dengan status mursal.

Semua periwayat berbeda dengan pandapat Abdunahman bin
Khalid bin Musafir dari Az-Zuhi, dia berkata, *Dan Urwah dan

Amrah, keduanya dari Aisyah." Riwayat Abdurrahman dikutip Ath-
Thabarani. Adz-Dnthali berkata di kitab Az-Zuhriyat, 'Riwayat-

riwayat ini menurut kami adalah akurat kecuali riwayat Ibnu Musafir,
ia tidak akurat." Maksudnya, penyebutan Amrah dalam sanad-nya.
Dia berkata, "Laki-laki yang disebutkan bersama Urwah itu tidak saya

kenal. Hanya saja menurut dugaanku dia adalah Ibrahim bin
Abdunahman bin Abdullah bin Abu Rabi'ah, karena ibunya (Ummu
Kultsum) adalah anak perempuan Abu Bakar, maka dia adalah anak

saudara perempuan Aisyah, sebagaimana Urwah juga anak

saudarinya." Az-Zuhi menukil darinya dua hadits selain ini. Dia
berkata, "Ia lebih dekat dikatakan sebagai riwayat Yahya bin Sa'id,
dimana dia mengatakan, 'Ibnu Abdullah bin Abu Rabi'ah', yakni
dinisbatkan kepada kakeknya." Adapun perkataan Syu'aib, "Abu
A'idzillah", maka dia adalah seorang periwayat yang majhul (tidak
diketahui). Saya (Ibnu Hajar) katakan, barangkali itu adalah nama
panggilan Ibrahim.
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Al Mizzi mengutip perkataan Adz-Dzuhali ini dalam kitab At-

Tahdzib. Namun, dalam Al Athraf, dia kembali menyelisihinya. Dia

berkata, "Aku kira dia adalah Al Harits bin Abdullah bin Abu

Rabi'ah, yakni pamannya Ibrahim yang telah disebutkan." Namun

menurutku, perkataan Adz-Dzuhali lebih mendekati kebenaran.

Kemudian tampak bagiku dia adalah Abu l-Ibaidah bin Abdullah bin

Zam'ah, karena hadits ini tercantum dalam riwayat Muslim darinya

melalui jalur lain. Oleh karena itu, pendapat inilah yang menjadi

pegangan. Tampak bahwa seakan-akan versi-versi yang lain

mengalami kesalahan dalam penyalinan naskah.

Imam Muslim meriwayatkan hadits ini dari Al Qasim bin

Muhammad, dari Aisyah, dan dari Zainab binti Ummu Salamah dari

Ummu Salamah. Kisah tersebut memiliki sumber dari hadits

keduanya. Dalam salah satu riwayat Al Qasim yang dia kutip

disebutkan, d.,1 *') e4)t')ti1t dui ti* i.W -'il;-a;E
,*t'l-+:,'+31 '.iS': lUlut ,a!^bji ,'Jus ,i)Ji ','r l.u l'ii ", u-;E

"# h') l:i ir{e i,,sttt p: * \t& I' J'J,12 d r"{s lsanun

bin Suhail bin Amr datang dan berkata, "Wahai Rasulullah,

sesungguhnya pada wajah Abu Hudzaifah ada rasa tak senang karena

Salim masuk kepadaku, sementara dia adalah patnernya. " Beliau

bersabda, "Susuilah dia." Dia berkata, "Bagaimana aku

menyusuinya dan dia seorang lakiJaki dewasa? " Rasulullah SAW

tersenyum dan bersabda, "Aku sudah tahu dia itu laki-laki dewasa").

Dalam redaksi lain, dia berkata, P'ri- {i', ,i|'}t ij: t; 'g s tist; o1

,4)b e7 )r-b\1 ,Jus ,U.s b t*,lil,-i| C)i f e"ol'pl1 ;, W
t...;":"i, *,1 4 # grtJ' :yh'i-j ,'aiiJ\|'n;itjw At'tA'l

(Sesungguhnya Salim telah mencapai usia laki-laki dewasa, dan dia

biasa masuk kepada knmi, aku pun mengira dalam diri Abu Hudzaifah

terdapat sesuatu knrena hal itu. Beliau bersabda, "Susuilah dia

niscaya akan menjadi mahram bagimu." Dia kembali kepadanya dan
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berksta, "Aku telah menyusuinya dan hilanglah apa yang ada dalant

hati Abu Hudzaifah"). Dalam sebagian jalur hadits Zainab

disebutkan, 
'Ji'ri-'l1'*i 

6 giJ' i*, W Pi:r"fil,:tu.6|e-;lriiUu
"^i"il o-;1a1;t\"a';( *j * io' ,p ht J?: e,$ 61 ,Uv! "*
(Ummu Salamah berkata kepada Aisyah, "Sesungguhnya masuk

menemuimu pemuda yang aku tak suka masuk menemuiku." Aisyah

berkata, "Tidakkah engkau mengambil teladan dari diri Rasulullah

SAW? Sesungguhnya istri Abu Hudzarfoh..."). Lalu disebutkan hadits

tersebut secara ringkas. Dalam salah satu riwayat disebutkan, i>t-Itr

*Lb:) t' ,;3;:"r Fg giJr (Pemuda yang tidak lagi butuh kepada

susuan). Di dalamnya disebutkan juga, ,Jui #, tls'r11 ,iA *:1',:ui
*-b ,tl *'t e ii? s ar! ,.:iri rtb c.i *r e 6',J:n" oi+3l6ehau

b"rsobda, "susuilah dro." ,ro b"rko;;, "sesungguhnya dia sudah

berjenggot." Beliau bersabda, "susuilah dia niscaya akan hilang apa

yang ada di wajah Abu Hudzarfoh." Dia berkata, "Demi Allah, aku
tidak mengetahuinya di wajah Abu Hudzafah").Dalam salah satu

redaksi dari Ummu Salamah disebutkan, * iO' ,,}.a 
"'1r 

Ur1\i'j.L, j.1
'zZl't ft 

'.i; 
,s'j 6 yt: ,r;;.A. uV, ,yAUt |!)?. t:rri W',bU-bi *3

.*.tj \t gb'jt 9*."bi W Fti'$ G ,1,A, (Semua istri Nabi SAW

tidak mau memasukkan seorang pun kepada mereka dengan sebab

susuan itu. Mereka berkata kepada Aisyah, "Demi Allah, kami tak
melihat hal ini melainkan keringanan bagi Salim. Tidak boleh seorang
pun masuk kepada kami dengan sebab susuan itu dan tidak pula
melihat kami"). Saya (Ibnu Hajar) katakan, pernyataan umum ini
dikhususkan untuk selain Hafshah, seperti akan disebutkan pada

pembahasan tentang susuan. Di tempat itu kami akan mengupas

hukum persoalan ini, yakni menyusui orang yang sudah dewasa.

Hadits kedua adalah hadits Aisyah tentang kisah Dhuba'ah binti
Az-Zubair bin Abdul Muththalib Al Hasyimiyah (putri paman Nabi
SAW) tentang membuat persyaratan ketika mengerjakan haji. Hal ini
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sudah dipaparkan ketika membicarakan hukum orang yang terkepung

dan tidak mampu melanjutkan pelaksanaan manasik haji. Adapun

lafazh di hadits ini, "Aku tidak mendapatiku", yakni aku tidak

mendapati diriku. Penyatuan pelaku dan objek yang terdiri dari dua

dhamir (kata ganti) untuk satu perkara, termasuk kekhususan bagi kata

kerja yang berkaitan dengan perbuatan hati.

Kemudian dalam hadits ini terdapat keterangan yang

membolehkan mengucapkan kata sumpah di sela-sela pembicaraan

tanpa bermaksud sumpah. Dalam riwayat ini disebutkan juga bahwa

seorang perempuan tak wajib meminta izin suaminya untuk

melaksanakan haji fardhu. Namun, tak ada kemestian bahwa ketika

suami tidak boleh melarang istrinya, maka gugur pula keharusan istri

meminta izin kepada suaminya.

;j)$rd,; l,iU' 'c;;U'i;t (Dia sebagai istri Al Miqdad bin Al

Aswad). Bila ditinjau dari redaksi hadits, maka ini adalah perkataan

Aisyah. Namun, mungkin juga berasal dari Urwah. Inilah bagian

hadits yang dibutuhkan di bab ini, karena Al Miqdad -yakni Ibnu

Amru Al Kindi- dinisbatkan kepada Al Aswad bin Abdi Yaghuts Az-

Zuhi, sebab dia telah mengadopsinya, maka dia termasuk sekutu

kaum Quraisy lalu menikahi Dhuba'ah yang berasal dari bani Hasyim.

Kalau bukan karena nasab tidak menjadi standar dalam hal kesetaraan,

tentu Al Miqdad tak boleh menikahi Dhuba'ah, karena Dhuba'ah

berada di atas A1 Miqdad dari segi nasab. Namun, mereka yang

menjadikan nasab sebagai standar dalam hal kesetaraan bisa

menjawab bahwa Dhuba'ah dan para walinya ridha akan hal itu, maka

gugurlah hak mereka dalam hal kesetaraan. Jawaban ini benar jika

dasar kesetaraann itu dalam nasab.

Hadits ketiga adalah hadits Abu Hurairah RA, tentang menikahi

perempuan karena empat perkara. lmam Bukhari meriwayatkan hadits

ini dari Musaddad, dari Yahya, dari ubaidillah, dari Said bin Abu

Sa'id, dari bapaknya.
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14";l) Q.6. (Karena harta dan garis keturunannya). Kata'al

hasab ' artinya kemuliaan. Makna dasamya adalah kemuliaan karena

leluhur dan kerabat, yang diambil dari kata hisaab (menghitung),

sebab jika mereka berbangga niscaya menyebutkan keutamaan dan

kelebihan leluhur serta kaum mereka. Lalu mereka menghitungnya

dan memenangkan siapa yang lebih banyak keutaman serta kelebihan.

Sebagian mengatakan bahwa yang dimaksud 'al fuasab 'di tempat ini
adalah perilaku yang terpuji. Pendapat lain mengatakan bahwa

maknanya adalatr harta, tetapi pendapat ini tertolak karena harta telah

disebutkan sebelumnya. Dalam riwayat mursal Yahya bin Ja'dah yang

dikutip Sa'id bin Manshur, Vt W ,*, q6i V) & bt*
agamanya serta hartanya, dan atas hasab serta nasabnya). Maka
penyebutan nasab dalam konteks ini hanya sebagai penguat.

Dari hadits ini diambil faidah bahwa perempuan yang mulia dan

memiliki nasab yang baik disukai untuk dinikahi. Apabila dihadapkan

dengan perempuan yang memiliki nasab baik namun minim agamanya

dan perempuan yang tidak memiliki nasab baik namun komitmen
agamanya bagus, maka hendaklah diutamakan yang bagus agamanya.

Demikian pula dalam semua sifat tersebut. Mengenai perkataan

sebagian ulama madzhab Hanafi, "Disukai menikahi perempuan yang

tidak memiliki hubungan kerabat dekat", jika didasarkan kepada

riwayat, maka tidak ada riwayat yang menyebutkan seperti itu, namun

bila didasarkan pada pengalaman, dimana anak dari pasangan kerabat

dekat selalu lahir dalam keadaan dungfi, maka pemyataan ini cukup

beralasan.

Adapun riwayat Ahmad dan An-Nasa'i -dinyatakan shahih oleh

Ibnu Hibban dan Al Hakim- dari hadits Buraidah, dinisbatkan kepada

Nabi SAW, Jr-l.ir lot*:-;-.siir 6itr Jli -*i ;;1 6esungguhnya

hasab ahli dunia adalah yang merekn korbanknn padanya harta),

mungkin maksudnya adalah 'al hasab' bagi mereka yang tidak

memilikinya. Maka posisi nasab mulia digantikan dengan harta.
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'Misalnya hadits Samurah yang dinisbatkan kepada Nabi SAW, i-*i
ts$lr t$ti JtJi (Al Hasab adalah harta dan kehormatan adalah

takwa). Hadits ini diriwayatkan Imam Ahmad dan At-Tirmidzi serta

dinyatakan shahih oleh Al Hakim.

Hadits ini dijadikan pegangan oleh mereka yang menjadikan
harta sebagai standar dalam kesetaraan. Masalah ini akan dibahas pada

bab berikutnya. Mungkin juga maksud hadits ini menjelaskan sikap
ahli dunia yang meninggikan derajat pemilik harta yang banyak meski
nasabnya rendah, dan merendahkan pemilik -nasab mulia bila hartanya
sedikit. Hal ini adalah realita yang banyak kita saksikan. Berdasarkan
pengertian pertama, maka hadits itu dapat dijadikan pendukung untuk
menjadikan harta sebagai standar dalam kesetaraan (seperti akan

dibahas). Sedangkan menurut pengertian kedua berarti hadits sebagai
pengingkaran bagi yang melakukan hal itu. Imam Muslim
meriwayatkan hadits serupa dari Atha' dari Jabir, namun tidak
disebutkan 'al hasab', bahkan yang ada hanya agama, harta, dan
kecantikan.

LLt.q) (dan kecantikannya). Dari sini diambil keterangan

tentang disukainya menikahi perempuan cantik, kecuali jika
dihadapkan pada pilihan antara perempuan cantik namun minim
agama dengan perempuan tidak cantik namun komitmen terhadap

agama, maka pada kondisi seperti ini diutamakan menikahi
perempuan yang baik agamanya. Termasuk dalam kategori perempuan

cantik adalah yang memiliki sifat-sifat terpuji. Di antara sifat-sifat
tersebut adalah ringan tangan membantu sesama.

*Ut ll'trtA parilah yang memiliki agama). Dalam hadits

Jabir, /-3U' 
"tl|!1i 

(hendaklah engkau memilih yang memiliki

agama). Maknanya; yang patut bagi laki-laki yang komitmen terhadap

agama dan terhormat, hendaknya agarfia menjadi acuan dalam segala

sesuatu, terutama yang akan menladi pendamping hidupnya, maka
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Nabi SAW memerintahkannya mencari wanita yang komitmen
terhadap agama, dan hal ini menjadi tujuan utama.. Dalam hadits

Abdullah bin Amr yang dikutip Ibnu Majah dari Nabi SAW
disebutkan, U:*\l l: odl|'oi'r;X ;-A";re3.i3t tt'\11

;-;'ctts i\5';; "23\3 
i-\1, &,f:r\:j'cfrr'&4"t bi ;fiir ;1 r?a,#.t i\

l,

JLii (janganlah komu menikahi perempuan karena kecantika,nnya,

barangkali kecantikan mereka akan membinasakan mereka, dan
jangan nikahi mereka karena harta benda, barangkali harta bexda

akan membuat mereka melampaui batas tetapi nikahilah mereka

karena agama. Sungguh budak perempuan yang hitam yang komitmen

terhadap agama adalah lebih utama).

!ti;j-U.; (Engkau beruntung). Makna dasar' taribat yadaaka'

adalah kedua tanganmu menjadi berdebu. Ini adalah kiasan kefakiran.
Ini adalah kalimat berita yang berindikasi doa, tetapi tidak
dimaksudkan makna yang sebenamya. Inilah pendapat yang

ditegaskan penulis kitab Al Umdah. Ulama selainnya menambahkan

bahwa doa semacam itu dari Nabi SAW terhadap seorang muslim
tidak akan dikabulkan, karena Nabi SAW telah mempersyaratkan

demikian kepada Tuhan. Dalam kutipan Ibnu Al Arabi disebutkan
bahwa maknanya adalah 'menjadi kaya'. Namun, kutipan ini dibantah,
karena 'menjadi kaya' adalah'atraba', sedangkan 'tariba' artinya
miskin. Hanya saja dia memberi penjelasan bahwa kekayaan harta itu
hanyalah tanah, sebab semua yang ada di bumi ini tidak lain adalah

tanah, tetapi penjelasan ini sangatjauh dari yang seharusnya.

Pendapat lain mengatakan bahwa arti kalimat tersebut adalah,

"akalmu menjadi lemah." Dikatakan juga, "engkau menjadi fakir
(butuh) kepada ilmu." Ada pula yang berkata, "Di dalamnya terdapat
penyisipan syarat, yakni hal itu akan te{adi padamu bila engkau tidak
melakukannya." Pandangan ini diunggulkan Ibnu Al Arabi. Sebagian

berkata, "Maknanya adalah kecewa./merugi." Lalu sebagian mereka
mengubahnya menjadi'tsariba'. Kemudian mereka menjelaskan
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bahwa makna 'taribat 'adalah terpencar. Ia sama dengan hadits, ,f ,;{
vtujtri'ril-tr 9j 'o ti1g:l,,r,lr @etiau melarang shalat apabila

matahari sudah sama seperti atsaarib). Atsraab bentuk jamak dari

kata tsaruub dan 'atsrab', sama seperti kata'faluus'dan 'aJlas ', dan

maknanya adalah lemak tipis yang terpencar dan menutupi daging.

Hal ini akan dijelaskan pada pembahasan tentang adab.

Al Qurthubi berkata, "Makna hadits, keempat perkara ini
merupakan faktor yang menjadikan motivasi seseorang menikahi

perempuan. Ia merupakan berita tentang keadaan yang terjadi, hanya

saja terdapat perintah dalam hal itu. Bahkan secara zhahir

diperbolehkan menikah dengan tujuan mendapatkan hal-hal itu, tetapi

menikah karena faktor agama adalah lebih utama." Dia berkata pula,

"Jangan timbul dugaan bahwa hanya keempat perkara itu yang

dijadikan standar kesetaraan, karena sepengetahuan saya, tidak ada

seorang pun berkata demikian, meski mereka berbeda pendapat

tentang hakikat kesetaraan."

Al Muhallab berkata, o'Dalam hadits ini terdapat dalil yang

membolehkan suami menikmati harta istri. Jika istri meridhainya,

maka halal baginya. Jika istri tidak merestui, maka suami boleh

mengambil sebesar mahar yang pemah diberikannya." Namun, hal ini
ditanggapi bahwa perincian seperti ini tidak tercantum dalam hadits.

Tujuan menikahi perempuan karena faktor harta tidak terbatas

keinginan bersenang-senang dengan hartanya. Bahkan mungkin

seseorang menikahi perempuan kaya dengan tujuan mendapatkan

anak darinya, lalu harta itu kembali kepadanya melalui warisan, jika
hal ini te{adi. Atau tujuannya agar istri merasa cukup dengan

hartanya sehingga tidak perlu banyak menuntut. Atau mungkin di sana

ada tujuan-tujuan lain.

Yang lebih mengherankan adalah, sikap seorang ulama madzhab

Maliki yang menjadikannya dalil seorang suami boleh membekukan

harta istrinya. Dia berkata, "Karena laki-laki itu menikahinya untuk
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mendapatkan harta. Oleh karena itu, tidak ada hak bagi istri
melenyapkan hartanya dari suaminya." Bantahan bagi pernyataan ini
saya kira sudah cukup jelas.

Hadits keempat adalah hadits Sahal bin Saad. Imam Bukhari
meriwayatkan hadits ini dari Ibrahim bin Hamzah, dari Ibnu Abu
Hazim, dari bapaknya. Ibnu Abu Hazim adalah Abdul Aziz.

,8t"1 lSeorang laki-laki lewat). Saya belum menemukan

keterangan tentang namanya.

q*!.-lir ,)|-,tt",H hjfi lsrorong laki-laki yang miskin dari

kaum muslimin lewat). Saya belum juga menemukan keterangan

tentang namanya. Dalam Musnad Ar-Ruyani dan Futuh Mishr karya

Ibnu Abdul Hakam serta Musnad Ash-shahabah Alladziina Dakhaluu
Mishr, dari jalur Abu Salim Al Jaisyani, dari Abu Dzar, bahwa laki-
laki tersebut adalah Ju'ail bin Suraqah.

,#; j 1Uot" seorang laki-laki lewat). Dalam pembahasan

tentang kelembutan hati disebutkan, ; j *t *f I' ,V Ct'c3,i
"yt 

ltttoti SAll'diam, kemudian lewa.t seorang laki-laki)."

'Swit 
lnenau bersabda). Dalam jalur lain -seperti akan dikutip

pada pembahasan tentang kelembutan hati- disebutkan dengan

redaksi, rii $+ ,l'-?tu d.A 6:+ ,fl,:A (Beliau bersabda kepada

seorang laki-laki yang duduk di sisinya, "Apa pendapatmu tentang

orang ini"). Seakan-akan penggunaan kata jamak di tempat ini
dikaitkan dengan mereka yang duduk, tetapi yang menjawab hanya

satu orang. Kemudian disebutkan bahwa di antara mereka yang

menjawab adalah Abu Dzar. Hal ini diriwayatkan Ibnu Hibban dari

Abdurrahman bin Jubair bin Nufair dari bapaknya, darinya.
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'#"'l ;,ti lria* akan diclengar). Dalarn riwayat di kitab Ar-

Riqaq (kelembutan hati) diberi tambahan, lA'C,*'"'l t-:i 6taak

didengar perkataannya).

rjj J-+ fl\\ ,h b ? r- (Orang ini -yakni si miskin- lebih

baik daripada bumi dan segala isinya atau semisalnya -yalvti si kaya-

/. Al Karmani berkata, "Jika orang kaya itu adalah kafir, maka makna

hadits cukup jelas. Namun, bila tidak demikian, maka dipahami bahwa

hakikat orang itu diketahui Rasulullah SAW melalui wahyu." Saya

(Ibnu Hajar) katakan, maksudnya dapat diketahui dari jalur lain yang

akan disebutkan pada pembahasan tentang kelembutan hati, dengan

redaksi, tS;.lr1 rii :atlr ot:;i ,y ,ytt')'6 lseorang lqki-laki di

antara pemuka manusia berkata, "Ini, denti Allah, sangat patut...."
dan seterusnya). Kesimpulannya, Nabi SAW memperbandingkan

orang miskin dengan orang kaya tersebut, dan hal ini tidak

berkonsekuensi keutamaan semua orang miskin atas orang kaya.

Imam Bukhari menyebutkan masalah ini pada pembahasan tentang

kelembutan hati dalam bab, "Keutamaan orang Miskin."

17. Kesetaraan dalam Harta dan Menikahkan Laki-laki Miskin
dengan Perempuan Kaya

;s111 ctaL\t ,*, akG'JL';fi ,i,r'" G;i ;Jv 7W it *
elk L,;-;t er* 6*i ,J.t t:- 'Uu tl,rr(lr e,.ry li'&
. ti
134-s

g/

P
,.:lJi

,t1t t+ :-*.";l-'Oi':.1- ;')

,u''i:?r^'9"?'
t &'r*e \t,*
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';jG q*# oi or$'g-Jr- ,L3r 6wji;ii;1; 'ir 1;6

ti;;j ti-18,, d t*, )Gi )u -S Uk $ a;,-;t Lf !j i,r

ii' -# e t#L d.;';ltts ti{, ,ot:'Ls' lt3l ,f 6j
;E q:;7 G<t ,uG ,iAt'n;,* rr;iir Gf; Jt;rtj
c4: ga,:jbi vf W.ti- tiy.t;rLs*-'oi';i'# W ;,*';-

.ot,Lstej't\iWt^F-j
5092. Dari Ibnu Syihab, dia berkata: Urwah mengabarkan

kepadaku, dia bertanya kepada Aisyah RA, tentang firman Allah.

'Jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak)

perempuan yatim', maka dia berkata, "Wahai anak saudariku, anak

perempuan yatim ini berada dalam asuhan walinya, lalu dia

menginginkan kecantikan dan hartanya,(kemudian menikahinya)

namun dia ingin mengurangi maharnya. Mereka pun dilarang

menikahi anak-anak perempuan yatim tersebut, kecuali bisa berlaku

adil dalam menyempurnakan maharnya, dan mereka diperintahkan

menikahi perempuan-perempuan selain mereka." Dia berkata, "Orang-

orang minta fatwa kepada Rasulullah SAW sesudah itu, maka Allah
menurunkan firman-Nya, 'mereka minta frt*o kepadamu tentang

perempuan -hingga firman-Nya- dan kamu ingin menikahi mereka'.

Allah menurunkan kepada mereka bahwa anak perempuan yatim bila
memiliki kecantikan dan harta, mereka ingin menikahinya dan

nasabnya dalam penyempurnaan maharnya. Adapun bila dia tidak

disukai karena kurang cantik dan sedikit harta, mereka

meninggalkannya dan mengambil wanita lain." Dia berkata,

"Sebagaimana mereka meninggalkannya saat tidak menyukainya,

maka tidak ada hak bagi mereka menikahi perempuan-perempuan itu
jika mereka menginginkannya, kecuali mereka berlaku adil dan

memberikan hak mahamya secara sempuma."
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Keterangan:

(Bab kesetaraan dalam harta dan menikahkan laki-laki miskin

dengan perempuan kaya). Mengenai menjadikan harta sebagai standar

kesetaraan adalah perkara yang diperselisihkan. Pendapat paling

masyhur di kalangan madzhab Syaf i bahwa hal itu tidak dijadikan
standar. Penulis kitab Al Ifshah menyebutkan dari Asy-Syaf i, dia

berkata, "Kesetaraan berlaku dalam hal agama, harha, dan nasab."

Penetapan harta sebagai standar dalam kesetaraan ditegaskan Abu
Ath-Thayib, As-Shumairi, dan sekelompok ulama lain. Adapun Al
Mawardi menjadikannya sebagai standar bagi penduduk perkotaan.

Dia mengkhususkan perselisihan dalam masalah ini bagi penduduk

perkampungan yang saling berbangga dengan nasab tanpa

menghiraukan harta.

Hukum yang yang terkandung pada judul bab disimpulkan dari

hadits Aisyah di atas pada pembagian umum yang mencakup laki-laki
kaya dan miskin serta perempuan kaya dan miskin, maka hal ini
menunjukkan bolehnya pemikahan laki-laki miskin dengan

perempuan kaya. Akan tetapi hal ini tidak dapat menolak pendapat

mereka yang mensyaratkan harta dalam kesetaraan, karena bisa saja

tersisip keridhaan si perempuan dan para walinya. Penjelasan hadits

ini telah dipaparkan pada tafsir surah An-Nisaa', dan disebutkan juga

melalui jalur lain di bagian awal pembahasan tentang nikah.

Kemudian hadits ini dijadikan dalil bahwa wali boleh menikahkan

perempuan dalam asuhannya kepada dirinya sendiri. Pembahasan

tentang ini akan dipaparkan mendatang. Hadits ini juga menunjukkan

bahwa wali memiliki hak dalam pernikahan, sebab Allah telah

mengarahkan pembicaraan tentang itu kepada para wali.



18. Kesialan Wanita yang harus Dihindari

Dan firman Allah,

tt?\ :J$'# ;t ,f
{*)*?rt*'at

.;
'a/t:

iu' ,J- dt+;s:,
,7'u; Gi'#t o6 ''tY

5094. Dari Ibnu LJmar, dia berkata, "Mereka menyebutkan

kesialan di sisi Nabi SAW. Maka Nabi SAW bersabda, 'Jika kesialan

itu ada pada sesuatu, maka ada pada tempat tinggal, perempuan, dan

kuda'."

"Ht1r'Pifi{$;\:y5L-
"Sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-analcrnu ada

yang menjadi musuh bagimu". (Qs.At-Taghaabun [64]: l4)

?nr ,-ar'# ; i' + * ,:-&# lr *',lt t' 'ti,;; V
,f.,Jrr,ir;t e {bt ,'JG'rLj *a\t & it J;r'oi lp

.,r'-if:

5093. Dari Hamzah dan Salim dua putra Abdullah bin Umar,
dari Abdullah bin Umar RA, sesungguhnya Rasulullah SAW
bersabda, "Kesialan itu terdapat pada perempuan, tempat tinggal, dan

kuda."

Jt a ,:*'r *
;f;r, _,r"-tlt g
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€.;rs tt ,i6 *j r;j.\t ,k xr'Jt-r'of, ,i; i ,!* *
.,f:;tt t ti',.;ltj /)t e,:'e

5095. Dari Sahal bin Saad, "Sesungguhnya Rasulullah SAW

bersabda, 'Jika ia ada pada sesuatu, maka ada pada kuda,

perempuan, dan tempat tinggal'."

*:) ; .;!i "* ,'$iit ,:ti-i tli & :Js "'o2$r'Jt* f
qp. *; G :Js *i rlliit ,*Ut ,f ,r7i--?nr'*2,

,:rttuJelt e"l^4
5096. Dari Sulaiman At-Taimi dia berkata, aku mendengar Abu

Utsman An-Nahdi, dari Usamah binZaid RA, dari Nabi SAW, beliau

bersabda, "Alar tidak meninggalkan fitnah sesudahku yang lebih

berbahaya atas laki-laki daripada (/itnah) perempuan".

Keteransa4 Hadits:

(Bab kesialan wanita yang harus dihindari). Kata asy-syu'mu

(sial) merupakan lawan dari kata 'al yumnu'(nasab baik). Dikatakan

"tasya'amtu bikadza" (aku sial dengan hal ini), dan "tayammantu

bikadza" (aku bernasab baik dengan hal ini).

'4 ft.t-'{fitr: $,t:t}\ jw liil (Dan firman Attah,

"sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-analcrnu, ada yang

menjadi musuh bagi kamu"). Seakan-akan beliau mengisyaratkan

bahwa kesialan itu hanya terhadap sebagian perempuan dan tidak pada

yang lainnya berdasarkan indikasi ayat. Lalu dia menyebutkan ini

hadits Ibnu Umar melalui dua jalur dan hadits Sahal melalui jalur lain.

Kedua hadits ini sudah dijelaskan secara detail pada pembahasan

tentang Jihad.
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Pada sebagian hadits disebutkan keterangan yang mungkin

menafsirkan pengertian di atas. Riwayat yang dimaksud dikutip Imam

Ahmad dan dinyatakan shahih oleh Ibnu Hibban dan Al Hakim dari

Sa'ad, yang dinisbatkan kepada Nabi SAW , lpi,irt i-ri i) 6:>rL ;,a

,irlt itsi |aw lsi -u.t ijti3'us ,{;iat *.rs,-t,el,Ll' c!;;jlrt ,a.ut
ir..lt;;56 ,lr:|)r $Ijlr1 (ermasuk kebahagiaan anak keturunan

Adam ada tiga; wanita yang shalihah, tempat yang bagus, dan

kendaraan yang bagus. Termasuk kesengsaraan anak keturunan

Adam ada tiga pula; wanita yang buruk, tempat tinggal yang jelek,

dan kendaraan yang jelek). Dalam riwayat Ibnu Hibban disebutkan,

'e-r,rlr ;$2Jj,6,-d' 
"i1 

(kendaraan yang nyaman dan tempat

tinggal yang luas). Dalam salah satu riwayat Al Hakim disebutkan,

if ,$y'oefs";.turi ,:,:t1;, rau.Wr'!3:F at;ii7t,orii:.lr U ^tx:
pt /t ry'^tb'o t<S'rtU,i,:.'J;);bi W i t4t|'j it |*;1 r4..V (tiga

perkara termasuk kesengsaraan; wanita yang engkau melihatnya

maka dia membuatmu merasa buruk serta menyakitimu dengon

lisannya, hewan yang lamban jika engkau puhtl melelahkanmu dan

bila engkau biarkan niscaya engkau tidak mampu menrysul sahabat-

sahabatmu, dan tempat tinggal yang sempit dan sedikit fasilitasnya).
Ath-Thabarani meriwayatkan dari hadits Asma', [rful ,J *]t *r;3 ;rq"ts1

'i.t",t)$ ol'r.lt 1 ;t'.tt i'y 1, 
", 

urg guhnya t ermasuk ke s engs ar a an m anus ia

di dunia adalah burulcnya tempat tinggal, istri, dan hewan

tunggangan). Di dalamnya dikatakan bahwa rumah yang buruk adalah

sempit pekarangannya dan buruk perangai tetangganya. Buruknya

hewan tunggangan adalatr tidak nyaman ditunggangi dan buruk pula

tabiatnya, sedangkan buruknya istri adalah mandul dan jelek

akhlaknya.
a, ot-.-, l,

l-':: i.ei6i'ib' (dari Usamah bin Zaid). Dalam riwayat Muslim

dari jalur Mu'tamir bin Sulaiman, dari bapaknya, ditambahkan

bersama Usamah Sa'id bin Zaid. At-Tirmidzi berkata, "Kami tidak
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mengetahui seseorang mengatakan, 'Dari Sa'id bin Zaid', selain

Mu'tamir bin Sulaiman.

:dt',y )E\t ,b ?i ul e#. gt g @ku tidak meninggalkan

sesudahku fitnah yang lebih berbahaya bagi taki-laki daripada

ffitnahJ perempuan). Asy-Syaikh Taqiyuddin As-Subki berkata,

"Sikap Imam Bukhari yang menyebutkan hadits ini sesudatr hadits

Ibnu Umar dan Sahal, dan sesudah penyebutan ayat di judul bab,

terdapat isyarat bahwa kesialan yang dimaksud khusus pada

perempuan yang menyebabkan permusuhan dan fitnah. Bukan seperti

yang dipahami sebagian orang yang merasa sial dengan sebab mata

kaki perempuan. Ini tidak pernah dikatakan seorang pun di antara

ulama. Barangsiapa mengatakan bahwa perempuan adalah penyebab

hal itu, maka dia orang yang bodoh. Bahkan syariat menyematkan

predikat kafir bagi orang yang menisbatkan hujan pada rasi bintang
tertentu. Bagaimana dengan orang yang menisbatkan keburukan

kepada perempuan, padahal perempuan itu tidak memiliki andil
apapun dalam keburukan itu? Bahkan ia hanya bertepatan dengan

qadha dan qadar, lalu jiwa pun menjauh darinya. Barangsiapa

mengalami kesialan dengan seorang perempuan, maka dia boleh

meninggalkan perempuan itu tanpa meyakini bahwa kesialan tersebut

berasal darinya." Saya (Ibnu Hajar) katakan, masalah ini telah

dijelaskan diulas pada pembahasan tentang jihad.

Hadits di atas menunjukkan bahwa fitnah kaum wanita lebih

berbahaya daripada selain mereka. Hal ini didukung firman Allah

dalam surah Aali Imraan ayat 14, ;4i<t*#i?-d3ryn)
(dijadikan indah pada [pandanganJ manusia kecintaan kepada apa-

apa yang diingini, yaitu wanita-wanita). Allah menjadikan mereka

sebagai kecintaan yang diingini, lalu dimulai dengan penyebutan

mereka sebelum jenis-jenis lain, hal ini menunjukkan rnerekalah yang

menjadi pokok dalam masalah tersebut. Kemudian dalam kehidupan

sehari-hari, tampak seseorang akan lebih mencintai anaknya dari
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perempuan yang mendampinginya, dibandingkan anaknya dari

perempuan yang telah diceraikannya. Di antara contoh hal itu adalah

kisah An-Nu'man bin Basyir dalam perkara hibah. Sebagian ahli

hikmah berkata, "Perempuan adalah buruk semuanya, namun perkara

paling buruk pada mereka adalah ketergantungan kepada mereka'"

Meski perempuan memiliki kekurangan dari segi akal dan

a1arna, namun dia membawa seseorang melakukan perliuatan yang

berkonsekuensi kekurangan pada akal dan aga'ma, seperti

menyibukkan laki-laki dari usaha menuntut urusan-urusan agama, lalu

mendorongnya membinasakan diri mencari ,kepentingan dunia.

Sungguh yang demikian termasuk kerusakan paling besar. Imam

Muslim meriwayatkan dari hadits Abu Sa'id, q.P.i:ti"oy "t3r tgirl

oLitt eug #.tpl. (peliharalah dirimu dari wanita, sesungguhnya

awal fitnah bani Israil adalah pada wanita).

19. Wanita Merdeka Diperistri Laki-laki Budak

,L ,:c p -X ei; d ug |drs t& il' qf t "$,G *
|ytj ,if 'p.i,t;, ,';-,, *i' p .lr i-i Jr,-) ,:,>:#i

a i,f , * *tai ,)6t ;."*';', *, *?rt ,k lt J;,
\'Cr);;.i * yr,t:G'a :p ri'Jt'rf J ,,:ta ,ar ;f

li.* a, i* rAr'r^ ,iG ,i:'Ut kU
5097. Dari Aisyah RA, dia berkata, "Sesungguhnya pada diri

Barirah ada tiga sunnah; dia dimerdekakan lalu disuruh memilih. Dan

Rasulullah SAW bersabda, 'Wala'(nasab orang yang dimerdekakan

dan hak warisnya) bagi siapa yang memerdekakan '. Rasulullah SAW

masuk sementara periuk berada di atas api. Lalu didekatkan
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kepadanya roti dan lauk yang ada di rumah. Beliau bertanya,

'Bukankah aku melihat periuk?' Dikatakan, 'Ia adalah daging yang

disedekahkan pada Barirah, sementara engkau tidak makan sedekah'.

Beliau bersabda, 'Ia baginya sedekah dan untuk kita hadiah'."

Ikleryngan:
(Bab wanita merdekn diperistri laki-laki budak). Maksudnya,

laki-laki budak boleh menikahi perempuan merdeka jika dia ridha.

Imam Bukhari menyebutkan penggalan hadits tentang kisah Barirah

yang disuruh memilih ketika dimerdekakan, yakni apakah tetap

bersama suaminya atau berpisatr. Secara lengkap hal ini akan

dipaparkan pada pembahasan tentang cerai. lni adalah pandangan

Imam Bukhari bahwa suami Bariratr saat itu masih budak.

20. Tidak Boleh Menikahi Perempuan Lebih dari Empat Orang

Berdasarkan fi rman Allah,

'.,i ,* ,* (fri u$i ,iZ;t U eJvj g6.\: o>u: &>

* e6.3:'o:lr: ,* ryi Q:i> if > b i;'t tt:''ri LN

"Dua, tiga, dan empat." Ali bin Al Husain As berkata,

'Maksudnya, dua, atau tiga, atau empat." Dan firman Allah, "memiliki

sayap-sayap; dua, tiga, dan empat". Yakni dua, atau tiga, atau empat.

.t/c
- -t ot .,.t
9 L , .l cr)j .1 . -::,nl,t t ' J L>
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+Lr<1 L#t,Uu ,1,r,riitr e,.ry lf Fui ttfs> ,*.G *
e J*.\) 4+L in:t AY ,P rlLi:fr ,C, *: ,tr')r

.LVt') o>v') & ;rt,- :rtt;'i qv tt'e":;lt ,Qv

5098. Dari Hisyam, dari bapaknya, dari Aisyatr, 'jika kamu takut

tidak dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim'
(bilamana kamu menikahinya). dia berkata, "Dia adalah anak

perempuan yatim yang berada pada seorang laki-laki, dan laki-laki itu

adalah walinya, lalu dia menikahinya karena hartanya serta

memperlakukannya dengan buruk dan tidak berlaku adil pada

hartanya, maka hendaklah dia menikahi perempuan lain yang dia

sukai selain perempuan yatim tersebut; dua, tiga, dan empat."

Keterangan:

(Bab tidak boleh menikahi perempuan lebih dari empat orang

berdasarkanfirman Allah, "Dua, tiga, dan empat"). Hukum judul bab

ini termasuk ijma', kecuali pendapat Rafidhah yang tak perlu digubris.

Pengambilan dalil dari ayat ditinjau dari sisi bahwa secara zhahir

pemberian pilihan antara angka-angka yang disebutkan, berdasarkan

firman Allah pada ayat itu sendiri, |Vfi lrrd, ) "oi'&'oy 
flrm kamu

takut tidak dapat berlalcu adil, maka nikahilah seorang saja).

Disamping itu, orang yang berkata, 'jaa'a al qaum matsnaa wa

tulaatsa wa rubaa', artinya kaum itu datang dua-dua orarlg, tigatiga
orang, dan empat-empat orang. Maksudnya, menjelaskan hakikat

keadatangan mereka, yang tidak datang sekaligus, dan tidak pula

sendiri-sendiri. Atas dasar ini maka makna ayat itu adalah; nikahilah

dua dua, dan tiga-tiga, dan empat-empat. Maksudnya, adalah

semuanya bukan jumlah seluruhnya. Sekiranya yang dimaksud adalah

jumlah angka-angka tersebut niscaya langsung mengatakan 'sembilan'

akan lebih ringkas dan tepat. Begitu pula kata 'matsnaa'merupakan
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bandingan dari kata 'dua dua', seperti dijelaskan pada tafsir surah An-
Nisaa'. Maka jelaslah maksud ayat adalah memberi pilihan di antara

tiga angka itu.

Alasan mereka bahwa kata'waw' (dan) untuk mengumpulkan

tidak dapat diterima selama ada indikasi yang memberi makna lain.

Kemudian sikap Nabi SAW yang mengumpulkan sembilan istri
bertentangan dengan perintahnya kepada mereka yang masuk Islam

dan memiliki istri lebih dari empat orang, agar mereka menceraikan

istri-istri mereka yang lebih dari empat orang. Peristiwa seperti ini
terjadi pada diri Ghailan dan selainnya sebagaimana dikutip pada

kitab-kitab Sunan. Hal ini menunjukkan kekhususan beliau SAW
dalam masalah ini.

Mengenai pernyataan Imam Bukhari yang mengutip ayat,
"Memiliki sayap-sayap, dua, tiga, dan empat", telah dibahas pada

tafsir surah Faathir. Ayat ini jelas menunjukkan bahwa yang dimaksud
adalah keragaman angka, bukan setiap malaikat memiliki semua

angka-angka tersebut.
'ptl-Jr 

* ;-tir'i e SAi 6U bin Al Husain AS berkata).

Dia adalah Ali bin Al Husain bin Ali bin Abu Thalib.

LJ:)'rit:i-;j1i ,p o-;1;- gakni dua, atau tiga, atau empat).

Maksudnya, bahwa kata 'dan' pada ayat itu untuk menunjukkan

keragaman, atau dikaitkan dengan pemyataan yang tidak disebutkan

secara tekstual, dimana seharusnya; nikahilah dua orang perempuan

yang kamu sukai, dan nikahilah tiga orang perempuzur yang kamu

sukai, dan seterusnya.

Kutipan Imam Bukhari ini merupakan dalil terbaik untuk
menolak argumentasi kaum Rafidhah, karena ia merupakan penafsiran

dari Zainul Abidin yang tergolong salah satu lmam mereka yang

dijadikan pedoman dan diyakini ma'shum. Selanjutnya, Imam

Bukhari menyebutkan hadits Aisyah tentang tafsir firman Allah, O#

I
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;L4i e f.ry r i,(Ft gika lumu takut tidak dapat bertatru adil

terhadap [hak-hakJ perempuon yatim). Hadits ini sudah disebutkan
dengan redaksi yang lebih lengkap.

21. t'Dan lbu-ibu Kamu yang telah Menyusui Kamur" Diharamkan
karena Persusuan Apa yang Diharamkan karena Nasab

F * \t e dt cil *,G Li,;;"St * -i:* V
'q- 6r,s+ otr'gi ia?rt & a' J;rLi ,ta;i
UJ ,:t -S;,r 6- ,',.i!",Uu '^2"; * e ;ri3- b, t'*
"';r, ex ;rri, *; * ?" *'Ct jvi;q e i>* .l:;
yvlt u qT,i*-L<i ok ! :-;s,Gl.tv ,1stl>:),u'"&

.iivjr ro c'ro 
^;a:)t r ,,lt- ,1* ,F',

5099. Dari Amrah binti Abdunahman, sesungguhnya Aisyah
(istri Nabi sAw) mengabarkan kepadanya, Rasulullah sAw pernah
berada di sisinya, lalu dia mendengar suara seorang laki-laki minta
izin di rumah Hafshah. Dia berkata, "Aku berkata, 'wahai Rasulullah,
ada seorang laki-laki minta izin di rumahmu'. Nabi SAW bersabda,
'Menurutku dia adalah fulan' -ia adalah paman Hafshah sepersusuan
maka Aisyah berkata, 'sekiranya fulan masih hidup- yakni bagi
pamannya sepersusuan- apakah dia masuk kepadaku?, Beliau
bersabda, 'Ya, persusuan itu mengharamkan apa yang diharamkan
karena kelahiran (nasab)'."
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5100. Dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Dikatakan kepada Nabi

sAw, .Tidakkah engkau menikahi anak perempuan Hamzah?'Beliau

bersabda, 'sesungguhnya dia adalah anak perempuan saudarala,t

sepersusuan. " Bisyr bin Umar berkata, Syu'bah, menceritakan kepada

kami, aku mendengar Qatadah, aku mendengar Jabir bin zaid,... sama

sepertinya.

'-^L- t'i'd'.$"oi ,i1t; {;;" ;;i issu*!}t *
,ir's-, i ,i; 16 ,rl:';i r$, d,i'-+ ?i o:i ,'i';i
* ;i ,'&, ,u;r',J;riii |Jw ,i6 ,/ a,fi$

';r"f r1ft") i,Sta ,i ,* v17 ?f'aiJv ,at; ,rj a
G:*\i ,*ta')t a €i ^1\ 6\,C'd;6vf ,r,#)
,ij'-i'Ji,kt?i \'),:&,6 ",F'* f 

'{t,;1"';'at; 
t:?,

\t *'"olt .*.a'-,G nALf .1 i ok ,* o) i't'; uy:

gc, yP e'4 ;'',t'€'ru.'"ii t' * I',SC r4
.-^. 

!.
.4-r +l._J

$Y,'i'Jv ;i*? *i ,F'i-rf *4 I -cfu ,!': *
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5101. Dari Az-Zuhi, dia berkata: Urwah bin Az-Zubair
mengabarkan kepadaku, sesunggutnya Zainab anak perempuan Abu
Salamah mengabarkan kepadanya, sesungguhnya Ummu Habibah

binti Abu Sufyan mengabarkan kepadanya, dia berkata, "Wahai
Rasulullah, nikahilah saudara perempuanku, putri Abu Sufyan."
Beliau bertanya, "Apakah engkau menyukni hal itu?" Aku berkata,

"Benar, aku tidak dapat menguasaimu sendirian, dan aku menyukai

orang yang bersekutu denganku dalam kebaikan ini adalah saudara

perempuanku." Nabi SAW bersabda, "sesungguhnya yang demikian
itu tidak halal bagiku." Aku berkat4 "sesungguhnya diceritakan
kepada kami bahwa engkau ingin menikahi putri Abu Salamah."
Beliau bertanya, *Putri Abu Salamah?" Aktt berkata, "Benar!" Beliau
bersabda, "Kalaupun dia buknn anak tirilru dalam asuhanku, dia tetap
tidak halal bagilat, sesungguhnya dia adalah anak perempuan
saudaraku sepersusuan. Aku dan Abu salamah disusui Tsuwaibah.
Janganlah kamu menawarkan kepadalu anak-anak perempuan kamu
dan jangan pula saudari-saudari kamu." Urwah berkata, "Tsuwaibah
adalah mantan budak Abu Lahab. Abu Lahab memerdekakannya, lalu
dia menyusui Nabi SAW. Ketika Abu Lahab meninggal, maka
diperlihatkan kepada salah satu keluarganya dalam keadaan sangat

buruk. Dia berkata kepadanya, "Apa yang engkau dapati?" Abu Lahab
berkata, "Aku tidak mendapati sesudah kamu, selain aku diberi
minum pada ini karena telah memerdekakan Tsuwaibah."

Keteransan Hadits:

(Bab "ibu-ibu kamu yang telah menyusui knmu.,, Dan
diharamkan karena sepersusuan apa yang diharamkan korena nasab).

Judul bab ini dan tiga bab sesudahnya berkenaan dengan hukum-
hukum persusuan. Pada sebagian kitab syarah Shahih Bukhari
tercantum di tempat ini, "Kitab persusuan", narnun saya tidak
melihatnya pada satu pun naskah Shahih Bukhari. Kalimat, "dan
diharamkan...", merupakan isyarat bahwa yang terdapat dalam ayat
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adalah penjelasan sebagian yang diharamkan karena persusuan. Lalu
hal itu dijelaskan oleh sunnah. Dalam riwayat Al Kasymihani

disebutkan, "Diharamkan karena persusuan." Kemudian dinukil dalam

bab ini tiga hadits, yaitu:

Pertama, hadits Aisyah RA yang diriwayatkan melalui Ismail,
dari Malik, dari Abdullah bin Abu Bakar, dari Amrah binti
Abdunahman. Abduflah bin Abu Bakar adalatr Ibnu Muhamamd bin
Amr bin Hazm Al Anshari. Hisyam bin Urwah mengutip darinya dan

mereka berada pada satu tingkatan. Namun dia meringkasnya dan

cukup menyebut matan tanpa menyertakan-kisahnya. Riwayat yang

dimaksud dikutip Imam Muslim.
'22-J; *. Cllq h o?L,.; $1 @ia mendengar suara

seorang laki-laki minta izin di rumah Hafshah). Yakni binti Umar
(ummul mukminin). Saya belum menemukan keterangan tentang
nama laki-laki ini.

i6l 6 enurutlu). Y akniaku menduga.

'* iOt-rd @isyah berkata). Di sini terdapat pengalihan

pembicaraan. Jika menurut konteks kalimat seharusnya dikatakan,

'(Aku berkata..."

t?"oai ,tg 'j (Sekiranya fulan hidup). Saya belum menemukan

keterangan tentang namanya. Tidak benar mereka yang mengatakan

dia adalah Aflah (saudara laki-laki Abu Qu'ais), karena Abu Qu'ais
adalah anak bapak Aisyah dari persusuan. Adapun Aflah adalah

saudara persusuan Aisyah. Sedangkan laki-laki dalam hadits di atas

adalah pamannya. Kemudian akan disebutkan bahwa Aflah masih

hidup hingga datang minta izin kepada Aisyah, maka Nabi SAW

memerintahkannya untuk memberi izin kepadanya, setelah

sebelumnya Aisyah tidak mau memberi izin. Sementara perkataannya

di tempat ini, "Sekiranya dia hidup" menunjukkan orang yang

dimaksud telatr meninggal. Maka kemungkinan Aisyah memiliki
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saudara sepersusuan. Mungkin pula Aisyah mengira saudaranya itu
sudah meninggal karena lama tidak bertemu, tetapi kemudian dia
datang dan minta izin.

Ibnu At-Tin berkata, "syaikh Abu Al Hasan ditanya tentang
perkataan Aisyah, 'sekiranya fulan masih hidup', dimanakah
posisinya dari hadits lain yang menyatakan dia tidak mau memberi
izin kepadanya? Hadits pertama menyebutkan dia telah meninggal dan

hadits kedua disebutkan dia masih hidup. Dia menjawab, 'Keduanya

adalah paman sepersusuan. Salah satunya menyusu bersama Abu
Bakar Ash-Shiddiq, dan inilah yang dikatakan Aisyah; kalau dia
masih hidup. Adapun yang satunya adalah bapaknya dari saudara

sepersusuan." Saya (Ibnu Hajar) katakan, yang kedua cukup jelas
dalam hadits itu, sedangkan yang pertama adalah pendapat yang baik
serta memiliki kemungkinan diterima, dan juga disetujui oleh Iyadh.
Akan tetapi hal itu membutuhkan dalil, karena dia mempertegas
perkatan tersebut, bukan sekadar kemungkinan.

Dia berkata, "Ibnu Abu Hazim berkata: Aku kira perempuan
yang menyusui Aisyah adalah istri saudaranya yang minta izin
kepadanya." Saya (Ibnu Hajar) katakan, hal ini cukup jelas dalam
hadits dan tak perlu dikira-kira, serta tidak ada pula kemusykilan
padanya. Hanya saja yang musykil adalah sikap Aisyah ketika ia
bertanya tentang pamannya yang pertama, lalu pamannya yang kedua
tidak memberi izin. Al Qurthubi memberi jawaban, "Itu adarah dua
pertanyaan yang terjadi pada dua masa berkenaan dengan dua laki-
laki. Kejadian itu berulang, mungkin karena dia lupa kisah pertama,
atau mungkin dia mengira hukum telah berubah sehingga perlu
ditanyakan kembali." Untuk kesempurnannya dikatakan, pertanyaan
pertama sebelum kejadian dan yang kedua sesudah kejadian tersebut.
Tidak ada kemustahilan atas apa yang dikatakan Al eurthubi tentang
kelupaan dari Aisyah atau anggapan terjadi perubahan hukum.

Dari perkataan Iyadh dapat disimpulkan jawaban lain yaitu;
salah satu dari kedua paman itu berada pada tingkat lebih tinggi dan
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satunya lagi di tingkat lebih rendah (ditinjau dari garis keturunan.
Pene{). Atau salah satunya saudara kandung dan yang lainnya hanya
saudara sebapak atau seibu saja. Atau beliau disusui istri saudaranya
setelah saudaranya itu meninggal dan satunya lagi di saat masih dia
masih hidup.

Ibnu Al Murabith berkata, "Hadits paman Hafshah terjadi
sebelum kisah paman Aisyah. Keduanya bertentangan secara lahir
bukan dari segi makna, sebab paman Hafshah disusui oleh seorang
perempuan bersama IJmar, maka hubungan saudara sepersusuan pada
keduanya dari sisi perempuan, adapun paman Aisyah dari pihak laki-
laki. Istri daripada Abu Al Qu'ais menyusuinya, lalu saudaranya
datang minta izin kepadanya,.tetapi dia enggan memberi izin. Maka
syariat mengabarkan sesungguhnya air susu dari pihak laki-laki
mengharamkan seperti halnya air susu dari pihak perempuan.,,

seakan-akan dia mengatakan paman Aisyah yang dia tanyakan pada
kejadian kisah paman Hafshah sama dengan paman Hafshah dalam
perkara itu. oleh karena itu, dia bertanya kedua kalinya pada kisah
Abu Al Qu'ais.

iir...jr i* g iAbA";t (persusuan mengharamkan apa yang

diharamkan kelahiran [nasabJ). Yakni membolehkan apa yang
dibolehkan oleh nasab. Hal ini disepakati dalam perkara-perkara
nikah. Pengharaman ini menyebar antara anak susuan dengan anak-
anak perempuan yang menyusui, memposisikan mereka seperti
kerabat dalam bolehnya memandang, khalwat, dan safar. Akan tetapi
ia tidak merembet kepada hukum-hukum bagi mereka yang seibu,
seperti hukum waris, kewajiban memberi nafkah, memerdekakan,
kesaksian, penebusan denda, dan pengguguran qishash.

Al Qurthubi berkata, "Dalam salah satu riwayat disebutkan, J
'aSlt:r i;; (Apa yang diharamkan [karenal kelahiran [nasabJ),dalam

riwayat lain, r-L-31'U i:-r^r6 (apa yang diharamkan karena nasab).
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Hal ini menunjukkan bolehnya menukil riwayat dari segi makna." Dia

berkata pula, "Mungkin juga beliau mengucapkan kedua lafazh itu

pada waktu yang berbeda." Saya (Ibnu Hajar) katakan, kemungkinan

kedua yang menjadi pegangan, karena kedua hadits ini berbeda dari

segi kisah, sebab, dan periwayat. Kemungkinan pertama itu hanya

dapat berlaku bila hal itu menyatu. Dalarn riwayat Imam Ahmad dari

jalur lain, dari Aisyah disebutkan, ',H #t nifi-g gb')t',y iH
li ii 7 \i )V (diharamkan karena persusuan apa yang diharamkan

karena nasab, berupa paman dari pihak ibu atau bapak, dan saudara

laki-laki).

Al Qurthubi berkata, "Dalam hadits terdapat dalil bahwa

persusuan menyebabkan mahram antara orang yang disusui dengan

perempuan yang menyusui dan suaminya. Maksudnya, suami yang

memiliki anak yang disusui saat istrinya menyusui anak lain, dan

demikian juga majikan. Ibu yang menyusui diharamkan atas anak

yang ia susui karena telah menjadi ibunya, ibu daripada ibu susuannya

karena menjadi nenek baginya, dan seterusnya ke atas, saudara

perempuan ibu persusuan karena menjadi bibinya, anak

perempuannya karena menjadi saudara perempuan bagi yang

menyusu, anak perempuan dari anak perempuan ibu menyusui dan

terus kebawah karena menjadi anak saudarinya, anak perempuan

wanita yang menyusuinya karena menjadi saudara perempuannya,

anak perempuan dari saudari sepersusuan dan terus ke bawah karena

menjadi anak perempuan saudarinya, ibunya dan terus ke atas karena

menjadi neneknya, saudara perempuannya karena menjadi bibinya,

namun pengharaman ini tidak merembet kepada seorang pun daripada

kerabat orang yang menyusui. Saudara perempuan seseorang karena

persusuan bukan menjadi saudara perempuan bagi saudara laki-

lakinya. Hikmah dalam hal itu bahwa penyebab pengharaman adalah

apa yang terpisah dari bagian-bagian perempuan dan suaminya, yaitu

sebab air susu. Jika anak yang menyusui menelannya maka jadilah ia

salah satu bagian dari pasangan suami istri yang menyusuinya.
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Dengan demikian, hal itu mejadi sebab pengharaman di antara

mereka. Berbeda dengan kerabat-kerabat anak yang menyusu. Tidak

ada hubungan nasab maupun sebab antara mereka dengan pasangan

suami istri yang menyusui."

Kedua, hadits Ibnu Abbas yang diriwayatkan melalui Musaddad,

dari Yahya, dari Syu'bah, dari Qatadah, dari Jabir bin Zaid. Jabir bin
Zaid adalah Abu Asy-Sya'tsa Al Bashri, yang masyhur dengan nama

penggilannya. Adapun Jabir bin Yazid Al Kufi tidak memiliki riwayat

dalam kitab As h- Sh ahih.

P, * in' ,,I2 'C. & (Dikatakan kepada Nabi SAll). Orang

yang mengatakan hal itu kepadanya adalatr Ali bin Abu Thalib.

Keterangan ini tercantum dalam riwayat Imam Muslim dari Ah, ri Lii
i:;;h.l ,e,C riur, €*: i,sti r6uj i'i e'o'F uu, g, ,sy,
(Aku berkata, "Wahai Rasulullah, mengapa engkau lebih memilih

Quraisy dan meninggalknn kami?" Beliau berkata, "Apakah ada

pada kamu sesuatu?" Aku berkata, "Benar, anak perempuan

Hamzah"). Kata tanuuqu bermakna memilih, diambil dai kata 'an-

niiqah' artinya yang terbaik dari sesuatu. Dikatakan, "tanuuqu

tanawwuqan", artinya memilih sesuatu dengan sangat cermat dan

teliti. Dalam sebagian riwayat Imam Muslim disebutkan tanuuqu

artinya cenderung dan menyukai. Kemudian dalam riwayat Sa'id bin

Manshur dari Sa'id bin Al Musayyab, -Uf 'y( ,8r 
'J:hU,';O',;A

f"i e rri',*i',y qti 6:i; |!ib (Ali berkata, "wahai Rasulullah,

tidakkah engkau menikahi anak perempuan pamanmu Hamzah,

sesungguhnya dia termasuk pemudi sangat cantik di kalangan

Quraisy"). Seakan-akan Ali belum mengetahui bahwa Hamzah adalah

saudara persusuan Nabi SAW, atau mungkin beliau menganggap ada

kekhususan bagi Nabi SAW dalam hal itu, atau peristiwa itu terjadi

sebelum hukum dibakukan. Al Qurthubi berkata, "Sangat jauh
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kemungkinan dikatakan Ali tidak mengetahui pengharaman perbuatan

itu."

lblr'U €i u'.\ql.gesungguhnya dia adalah anak perempuan

saudaraku sepersusuan). Hammam menambahkan dalam riwayatnya

dari Qatadah, e.Jt',H ?:-4-tj ebblr',y'el*l (dan diharamkan

karena persusuan apa yang diharamkan karena nasab) sebagaimana

yang telah disebutkan dari jalurnya pada oembahasan tentang

kesaksian. Demikian juga dalam riwayat Imam Muslim dari Said, dari

Qatadah. Ia selaras dengan redaksi pada judul bab.

Para ulama berkata, "Dikecualikan dari cakupan umum

sabdanya, v.--lt |H {-4- ti -)btblt ',y ?.ilj @iharamkan karena

persusuan apa yang diharamkan karena nasab), empat golongan

wanita. Mereka ini haram dinikahi secara mutlak dalam hubungan
nasab, namun terkadang tidak diharamkan dalam hubungan persusuan.

Keempat golongan ini adalah:

Pertama, ibu daripada saudara. Dalam hubungan nasab ia haram

dinikahi secara mutlak, sebab statusnya mungkin ibu kandung dan

bisa juga istri bapak. Adapun dalam hubungan persusuan bisa saja

tidak ada perkara yang menghalangi pernikahan. Dengan demikian,
seseorang menyusu kepada seorang perempuan dan ibu susuannya itu
tidak menjadi haram dinikahi saudaranya.

Kedua, ibu daripada cucu. Dalam hubungan nasab ia diharamkan

secara mutlak karena statusnya mungkin anak perempuan atau istri
anak laki-laki. Adapun dalam hubungan persusuan bisa saja tidak ada

perkara yang menghalangi pemikahan. Dengan demikian seorang

perempuan yang menyusui, namun perempuan itu tidak menjadi
haram dinikahi kakeknya.

Ketiga, nenek daripada anak. Dalam hubungan nasab ia haram

dinikahi secara mutlak, karena statusnya mungkin ibu atau ibu
daripada istri. Adapun dalam hubungan persusuan bisa saja tak ada
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perkara yang menghalangi pernikahan. Dengan demikian seorang

anak yang menyusu pada seorang perempuan, namun perempuan itu

tidak menjadi haram dinikahi bapaknya.

Keempat, saudara perempuan anak. Dalam hubungan nasab dia

haram dinikahi secara mutlak karena mungkin statusnya adalah anak

perempuan atau anak tiri. Adapun dalam hubungan persusuan bisa

saja tak ada perkara yang menghalangi pemikahan, maka seorang

anak yang menyusu pada seorang perempuan dan saudara

perempuannya dari persusuan tidak haram dinikahi bapaknya. hilah
empat gambaran yang disebutkan oleh sekelompok ulama. Adapun

jumhur ulama tidak mengecualikan sedikit pun. Setelah diteliti
ternyata tidak ada yang pengecualian dari keumuman hadits, karena

keempat golongan perempuan ini tidak diharamkan dari jalur nasab

namun hanya dari hubungan perkawinan. Kemudian sekelompok

ulama muta'akhirin menggabqgkan; ibu paman dari pihak bapak, ibu

bibi dari pihak bapak, ibu paman dari pihak ibu, dan ibu bibi dari

pihak ibu. Sesungguhnya mereka diharamkan dalam hubungan nasab

namun tidak diharamkan dalam hubungan persusuan. Namun, hal itu

tidak berlaku umum.

Mush'ab Az-Zubait', berkata, "Adapun Tsuwaibah -yakni yang

akan disebutkan di hadits berikutnya- menyusui Nabi SAW setelah

menyusui Hamzah, kemudian dia menyusui Abu Salamah." Saya

(Ibnu Hajar) katakan, anak perempuan Hamzah sudah disebutkan

beserta namanya pada pembahasan tentang peperangan ketika

menjelaskan hadits Al Bara' bin Azib, sehubungan sabdanya, '#
) . , t'-.., t'C ti- g*t AF '). (mereka diiluti anak perempuan Hamzah sambil

memanggil, "Wahai paman"). A1 Hadits.

Kesimpulannya ada tujuh pendapat tentang namanya; Umamah,

Umarah, Salma, Aisyah, Fathimah, Amatullah, dan Ya'la. .PJ Mizzi

menyebutkan di antara namanya adalah Ummu Fadhl. Akan tetapi

Ibnu Basykuwal menegaskan bahwa itu adalah nama panggilan.
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Ketiga, hadits Ummu Habibah, istri Nabi SAW. Imam Bukhari

meriwayatkan hadits ini dari Al Hakam bin Nafi', dari Syu'aib, dari

Az-Zuhi,dari Urwah bin Az-Zrtbair, dari Zainab binti Abu Sufyan.

oq-l rlri *(Binti Abu Sufyan). Dalam riwayat Yazid bin Abu

Habib dari Ibnu Syihab yang dikgtip Imam Muslim dan An-Nasa'i,

sehubungan hadits ini disebutkan, i$j,, ej #r;e ,Ji a-<'y

(nikahilah saudara perempuanku, Izzah binti Abu Sufyan). Dalam

riwayat Hisyam bin Urwah, dari bapaknya -yang dikutip Ath-

Thabarani- bahwa dia berkata, ti[L €j ?r# eU'Sa:''J'*';U
\4Lg:3 'c-r6 sriLi '6lt i,Sa (wahai Rasulullah, "Apakah engkau

berkeinginan pada Hamnah binti Abu Sufyan?" Beliau menjawab,

"Apa yang aku lakukan?" Dia berkata, "Engkau menikahinya").

Imam Bukhari akan mengutip riwayat Hisyam setelah beberapa bab

akan tetapi tidak menyebut nama T*.p_.tglpuan Abu Sufyan yang

dimaksud. Adapun lafazhnya, ft36 Jiti, :)tii (Beliau bersabda, "Apa

yang aku perbuat? "). Pada kalimat ini terdapat dalil yang

membolehkan mendahulukan kata ke{a atas kata 'ma'yang berfungsi

sebagai kata tanya, berbeda dengan mereka yang mengingkarinya di

antara pakar tata bahasa Arab.

Abu Musa menyebutkan dalam kitab Adz-Dzail, bahwa namanya

adalah Durrah binti Abu Sufyan. Hal ini tercantum dalam riwayat Al
Humaidi dalam Musnadnya dari Sufyan dari Hisyam. Abu Nu'aim

dan Al Baihaqi meriwayatkan dari jalur Al Humaidi, keduanya

berkata, "Al Bukhari meriwayatkannya dari Al Humaidi", dan

memang benar yang mereka katakan. Dia meriwayatkan darinya

namun dihapus nama ini dan seakan hal itu disengaja. Demikian juga

tercantum dalam riwayat ini'Zainab binti Ummu Salamah', dan Imam

Bukhari juga menghapusnya, kemudian dia mengingatkan bahwa yang

benar adalah Durrah, seperti akan disebutkan setelah beberapa bab. Al

Mundziri menegaskan bahwa namanya adalah Hamnah seperti dalam
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riwayat Ath-Thabarani. Iyadh berkata, "Kami tidak mengetahui

seseorang yang bernama lzzah di antara anak-anak perempuan Abu

Sufyan, kecuali dalam riwayat Yazid bin Abu Habib." Sementara Abu

Musa berkata, "Nama yang lebih masyhur adalah lzzah."

U;',# ji 6Lpakah engkau menginginkan hat itu?). Ini adalah

pertanyaan yang menunjukkan keheranan atas sikapnya menyrruh

menikahi selainnya, padahal tabiat wanita adalah cemburu.

#..U'1 (Aku tidak memilikimu sendiri). Kata'mukhliyah'

adalah bentuk pelaku dari kata 'akhlaa yukhli'. Maknanya aku tidak

dapat memilikimu sendirian dan tidak akan terbebas dari madu

(poligami). Sebagian mereka berkata, "Ia mengacu kepada bentuk fa'il
(pelaku) baik membutuhkan (mutaba'ah) atau tidak (lazim), yang

berasal dari kata 'akhlaitu'artinya aku terbebas dari madu (poligami).

Maksudnya, aku tidak bisa kosong daripada wanita-wanita lain yang

menjadi maduku." Dalam sebagian riwayat disebutkan, "mukhlayah",

yakni dalam bentuk objek. Hal ini diriwayatkan Al Karmani. Iyadh

berkata, "Kata 'makhliyah' artinya menyendiri. Dikatakan, 'akhli

Amraka', artinya menyendirilah dengan urusanmu." Penulis kitab An-

Nihayah berkata, "Maknanya, aku tidak mendapatimu kosong dari

istri-istri. Ia bukan berasal dari perkataan mereka, 'imrt'atun
mukhliyah' (wanita yang kosong dari suami)."

,{ig|;Vii (Aku suka orang yang bersekutu denganku).

Dalam riwayat Hisyam berikut disebutkan, ,f;'gj (orang yang

menyertaiku). Demikian juga pada bab sesudahnya dan dalam riwayat

Muslim.

* r* (Dalam kebaikan). Demikian dinukil dari mayoritas

ulama, yakni dalam bentuk nakirah, sehingga maknanya adalah

kebaikan apa saja. Dalam riwayat Hisyam disebutkan, *4r g (doto*

kebaikan ini). Dikatakan, maksudnya mendampingi Rasulullah SAW

yang mencakup kebahagiaan dunia akhirat, yang dapat menutupi apa
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yang mungkin timbul berupa kecemburuan istri-istrinya. Akan tetapi

dalam riwayat Muslim disebutkan , d,rl q d" U Vf: (dan aku

suka yang bersekutu denganku padamu adalah saudariku). Maka
diketahui yang dimaksud kebaikan di sini adalah beliau SAW.

L:t;: Jy {sesungguhnya diceritakan kepada kami). Dalam

riwayat Hisyam disebutkan, e+.tii (Aku berkata, "sampai

kepadaku..."). Dalam riwayat Aqil pada bab sesudahnya disebutkan,

i"A fll'i )t'J?:[ ,i:ii (Aku berkata, "wahai Rasulullah, demi

Allah, sungguh kami memperbincangkan"). Kemldian dalam riwayat

Wahab dari Hisyam yang dikutip Abu Daud disebutkan, 'o';1t iif Ari
(Demi Allah, aku sungguh telah diberi kabar).

'# tsl t' iti',!Jl prh.osanya engkau ingin menikahi). Dalarn

riwayat Hisyam disebutkan , 'r.jrs |!fr €* gampai kepadaku bahwa

engkau meminang). Saya tidak menemukan keterangan tentang orang
yang mengabarkan hal itu kepadanya. Barangkali dia dari kelompok
orang-orang munafik, karena berita itu tidak memiliki sumber sama

sekali. Hal ini termasuk dalil yang menunjukkan kelemahan riwayat
mursal.

'-,1 . ia;J-; Cl t @inti Abu Salamah). Dalam riwayat Aqil berikut,

begitu pula diriwayatkan Ath-Thabrani dari putra saudara Az-Z.lhi,
dari Az-Zuhi, dan dari Ma'mar, dari Hisyam bin Urwah, dari
bapaknya, dan dari Irak, dari Zainab binti Ummi Salamah disebutkan,
i,i , i o !c'rcl; g,' t itjs (Durrah binti Abu Salamah). Dalarn riwayat yang

dikutip Iyadh dengan kata'Darray'l', namun menurut Iyadh versi ini
keliru. Kemudian dalam riwayat Abu Daud, dari Hisyam, dari
bapaknya, dari Zainab, dari Ummu Salamah disebutkan,"Durrah atau
Dntrrah", yakni disertai unsur keraguan. Tampaknya yang mengalami
keraguan dalam hal itu adalah Hisyam (periwayat hadits tersebut dari
Az-Zuhi).
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Al Baihaqi meriwayatkan dari Al Humaidi, dari Sufyan, dari

Hisyam, 
'zJ-l 

eri *r'6":)'Jh: ''!fi 
€i)l (sampai kepadaku bahwa

engkau meminang Zainab binti Abu Salamah). Pada pembahasan yang

lalu sudah disebutkan kekeliruannya. Dalam riwayat Abu Musa di

kitab Dzail Al Ma'rifohbahwa dia adalah Hamnah binti Abu Salamah,

namun versi ini juga keliru.

Sabda beliau SAW, 'Anak perempuan Ummu Salamah?' adalah

pertanyaan yang memperjelas maksud untuk menghilangkan

kemusykilan, 'atau mungkin juga pertanyaan yang berindikasi

pengingkaran. Maknanya, jika yang dimaksud adalah anak perempuan

Ummu Salamah dari Abu Salamah, maka pengharamannya dari dua

sisi, seperti yang akan dijelaskan. Sedangkan jika dari selain Ummu

Salamah, maka pengharamannya hanya dari satu sisi. Seakan-akan

Ummu Habibah belum mengetahui pengharaman hal itu. Mungkin
juga peristiwa ini terjadi sebelum turun ayat yang mengharamkannya,

atau mungkin dia mengira Nabi SAW memiliki kekhususan dalam

perkara tersebut. Demikian dikatakan Al Karmani. Namun

kemungkinan kedua yang menjadi pedoman. Adapun pandapat

pertama dibantah oleh redaksi hadits. Seakan-akan Ummu Habibah

berdalil tentang bolehnya mengumpulkan dua perempuan bersaudara,

dengan bolehnya mengumpulkan antara seorang perempuan dengan

anak perempuannya, karena jika yang ini diperbolehkan tentu yang

satunya lebih diperbolehkan lagi. Sebab anak tiri diharamkan untuk

selamanya sedangkan saudara perempuan hanya diharamkan untuk

dikumpulkan saja. Maka Nabi SAW memberi jawaban bahwa yang

demikian tidak halal. Sedangkan berita yang dia dengar tentang itu

tidak benar. Bahkan perempuan itu haram untuk beliau nikahi karena

dua sebab.

d."'r,, 6 €f e #)tt i $i'i fxouu pun dia bukan anak

tiriku dalam asuhanku, tetap tidak halal bagiku). Al Qurthubi berkata,

"Di sini terdapat penetapan hukum karena dua sebab. Nabi SAW
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memberi alasan atas pengharaman perempuan itu baginya karena

keberadaannya sebagai anak tiri dan juga sebagai anak perempuan

saudara sepersusuan." Demikian yang dia katakan. Tetapi yang

tampak, Nabi SAW hendak mengatakan, sekiranya pada diri
perempuan itu ada satu penghalang maka cukuplah hal itu menjadi

alasan pengharaman, lalu bagaimana lagi setelah diketahui ada dua

penghalang? Dengan demikian, ia tidak masuk kategori penetapan

hukum karena dua sebab. Sesungguhnya masing-masing dari kedua

sifat itu mungkin disandarkan hukum kepadanya bila berdiri sendiri-

sendiri, dan jika keduanya menyatu maka hukum disandarkan kepada

sifat yang pertama, sebagainya jika dua sebab terkumpul pada satu

perkara. Contohnya, apabila seseorang berhadats dan belum sempat

bersuci dia melakukan hadats kedua, maka hadats kedua ini tidak
memberi pengaruh apa-apa dan hukum tidak juga disandarkan

kepadanya, sama jika berkumpul sebab dan pelaksana langsung.

Terkadang pula hukum disandarkan kepada sebab yang paling
menonjol atau lebih sesuai dengan hukum, baik ia yang pertama atau

yang kedua. Terlepas dari hal ini, hukum tidak disandarkan kepada

keduanya sekaligus. Kalaupun dikatakan hal seperti itu ada, maka

sesungguhnya hukum disandarkan kepada bagian-bagian tertentu dari

sebab-sebab itu, bukan berarti setiap sebab tadi menjadi alasan

tersendiri, maka tidak berkumpul dua alasan untuk satu hukum. Inilah
yang tampak dari hadits di atas, dan masalah ini sendiri merupakan
perkara yang masyhur dalam disiplin ilmu Ushul, dan di sana terdapat

perbedaan pendapat. Al Qurthubi berkata, "Pendapat yang benar
adalah membolehkan hal itu berdasarkan hadits ini dan selainnya."

Pada hadits di atas terdapat isyarat bahwa pengharaman

menikahi perempuan atas statusnya sebagai anak tiri, jauh lebih keras

dibanding pengharaman karena persusuan. Kata'rabiibah' (anak ti-'i)
maksudnya adalah anak perempuan istri. Ia diambil dat'r kata 'ar-
rabb' yang bermakna memperbaiki, karena seorang bapak tiri
mengums kepentingan anak tirinya. Sebagian lagi mengatakan
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diambil dari kata 'tarbiyah'(pendidikan), namun hal ini keliru ditinjau
dari asal kata. Adapun kalimat, 'dalam asuhanku' hanya mencontoh
kepada redaksi ayat, karena sesungguhnya kata ini tidak memberi
pengaruh dalam hukum. Demikian pendapat jumhur dan menurut
mereka pernyataan itu disebutkan menurut keadaan yang berlaku
umum. Hal ini akan dijelaskan dalam bab tersendiri.

Dalam riwayat hak dari Zainab binti Ummu Salamah yang

dikutip Ath-Thabari disebutkan, ririf 4d.* 6 zJt ?i'$i f ;t i
gr-blr',H €i (sekiranya aku tidak menikahi (Jmmu Salamah, dia

tetap tidak halal bagiku, sesungguhnyo iopoknya adalah saudara
sepersusuanku). Sementara dalam riwayat Ibnu Uyainah dari Hisyam

disebutkan, \FJ, LL 6 €4'&T 'j ltj (Demi Altah, kalaupun dia

bukan anak tiriku, dia tetap tidak halal bagiku). Ibnu Hazm
menyebutkan di antara mereka ada yang berhujjah dengan hadits ini
untuk menunjukkan tidak adanya perbedaan apakah anak tiri itu dalam
pengasuhan bapak tirinya atau tidak. Akan tetapi dalil ini cukup lemah
karena hadits-hadits itu menceritakan satu kejadian. Sementara

mereka yang menambahkan, "Dalam pengasuhanku" adalah para
pakar lagi tsiqah (terpercaya).

'e;l; 
r;.it *\i (Dia menyusuiku dan Abu salamah). yakni dan

dia menyusui Abu Salamah. Kalimat ini termasuk mendahulukan
objek daripada subjek.

*i (Tsuwaibah). Awalnya dia adalah budak Abu Lahab bin

Abdul Muththalib (paman Nabi SAW), seperti akan dijelaskan juga
dalam hadits ini.

'r-b;S# (Janganlah kamu menawarkan). Jika dibaca,

'ta'ridhna' maka ia adalah pembicaraan yang ditujukan kepada

sekelompok perempuan. Adapun bila dibaca 'ta'ridhinna' maka
pembicara itu ditujukan pada Ummu Habibah saja. Namun, versi
pertama lebih tepat. Ibnu At-Tin berkata, "sebagian mereka memberi
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tanda baca pada huruf 'dhad' dan katanya ditujukan kepada sebagian

ummahatul mukminin. Akan tetapi saya tidak mengetahui pembenaran

dalam perkara itu, karena jika pembicaraan untuk sekelompok

perempuan -dan ini yang lebih jelas- mestinya huruf 'dhad' diberi

tanda sukun (mati), sebab ia adalah kata kerja akan datang yang

dibentuk sesuai dasarnya. Sekiranya ia dimasuki oleh huruf 'nun;

yang berfungsi sebagai penekanan maka seharusnya dikatakan,

'ta'ridhnaanna', sebab terkumpul padanya tiga huruf 'nun' maka

harus dipisahkan dengan 'alif'. Adapun jika pembicaraan ditujukan
pada Ummu Habibah secara khusus maka huruf 'dhad' diberi baris

'kasrah' darr 'nun' diberi tanda 'tasydid' , menjadi 'ta'ridltinna' ."

Al Qurthubi berkata, "Disebutkan dalam bentuk jamak meskipun

kisah untuk dua orang, yaitu Ummu Habibah dan Ummu Salamah,

sebagai larangan agar tidak ada lagi di antara mereka berdua atau

selain mereka yang melakukan hal serupa. Sama seperti Apabila
seseorang melihat seorang perempuan berbicara dengan seorang laki-
laki, lalu orang yang melihat berkata kepadanya, 'Mengapa engkau

berbicara dengan kaum laki-laki', sesungguhnya kalimat seperti ini
banyak digunakan."

Di antara saudara-saudara perempuan Ummu Salamah adalah

Qaribah (iski Zam'ah bin Al Aswad), Qaribah Ash-Shughra (istri
Umar kemudian Muawiyah), dan lzzah binti Abu Muawiyah (istri
Munabbih bin Al Hajjaj). Dia juga memiliki beberapa anak
perempuan, di antaranya Zainab (periwayat hadits di bab ini), dan

Durrah yang disebut-sebut dipinang Nabi SAW. Sedangkan saudara-

saudara perempuan Ummu Habibah adalah Hindun (istri Al Harits bin
Naufal), Juwairiyah (istri As-Sa'ib bin Abu Hubaisy), Umaimah (istri
Shafivan bin Umalyah), Ummu A1 Hakam (istri Abdullah bin
Utsman), Shakhrah (istri Sa'id bin Al Akhnas), dan Maimunah (istri
Urwah bin Mas'ud). Beliau memiliki juga beberapa anak perempuan

di antaranya Habibah yang mengutip riwayat ini darinya dan
tergolong sebagai sahabiyah. Adapun saudara-saudara perempuan
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nrlrmfitrul mrLminin yang lain adalatr ummu Kultsum dan ummu
lXabibah fteduanya adala]r anak perempuan Zam'ah) saudara

perempuan Saudatr, Asma' saudara perempuan Aisyah, Zainab binti
Umar saudara perempuan Hafshah, dan selain mereka.

l.o t',. a6jF dsi ((lrwah berkata). Ia dinukil melalui sanad yang

disebutkan sebelumnya. Imam Bukhari telah menyebutkan sebagian

darinya secara mu'allaq di akhir pembahasan tentang nafkah. Dia
berkata, "Syu'aib berkata, dari Az-Zuhi, Urwah berkata", lalu
disebutkan selengkapnya. Al Ismaili mengutip dari jalur Adz-Dzuhali
dari Abu Al Yaman, dengan sanadnya.

74 gr?'rlVh;1i1 1Oo" Tsuwaibah adalah mantan budak Abu

Lahab). Saya (Ibnu Hajar) katakan, Ibnu Mandah menyebutkannya di
kitab Ash-Shahabah, lalu dia berkomentar, "Terjadi perbedaan
pendapat apakah dia masuk Islam atau tidak." Abu Nu,aim berkata,
"Kami tidak mengetahui seorang pun yang menyebutkan Tsuwaibah
masuk Islam selain Ibnu Mandah." Adapun yang terdapat dalam kitab
Sirah bahwa Nabi sAw biasa memuliakannya. Dia biasa masuk
menemui Nabi sAW setelah menikah dengan Khadijah. Begitu pula,
Nabi SAW biasa mengirimkan pemberian dari Madinah. Sampai
setelah penaklukan Khaibar, Tsuwaibah meninggal dunia, dan
meninggal pula anakn ya yangbernama Masruh.

l;,, +i; irr ,t, C, c;4i5 t|ibt l.;.1 ois 1 (Adapun Abu

Lahab memerdekakannya dan dia menyusui Nabi SArIr). Secara
zhahir, Abu Lahab memerdekakan Tsuwaibah sebelum dia menyusui
Nabi sAW. Yang jelas bahwa Abu Lahab memerdekakannya sebelum
menyusui. Namun, yang terdapat dalam kitab-kitab sejarah bertolak
belakang dengan pernyataan tersebut, dimana Abu Lahab
memerdekakannya (Tsuwaibah) sebelum hijrah, dan hal itu te{adi
setelah ia disusui selama beberapa tahun lamanya. Hal ini juga
dikisahkan oleh As-Suhail bahwa Abu Lahab memerdekakarurya
sebelum menyusui, dan keterangan ini akan saya jelaskan selanjutnya.
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A)h1'o4JJ.U-li (Dia diperlihatkan kepada salah seorang

keluarganya). As-Suhaili menyebutkan bahwa Al Abbas berkata,

"Ketika Abu Lahab meninggal maka aku melihatnya dalam tidurku -

setelah satu tahun- dalam kondisi sangat buruk. Dia berkata, 'Aku

tidak mendapati sesudah kamu istirahat, kecuali bahwa siksaan

diringankan dariku setiap hari senin'." Dia berkata, "Yang demikian

itu karena Nabi SAW dilahirkan hari senin, dan ketika berita gembira

itu disampaikan kepada Abu Lahab, maka dia pun memerdekakan

Tsuwaibah."

i:b'fu: (Dalam keadaan sangat buruk).Ibnu Faris berkata,

"Kata dasar 'hiibah' adalah 'huubah' artinya tempat tinggal dan

kebutuhan." Dalam kitab Syarh As-Sunnah karya Al Baghawi

disebutkan, "fuaibah". Sementara dalam riwayat Al Mustamli,

"khaibah", artinya dalam kondisi yang putus asa dari segala kebaikan.

Namun, menurut Ibnu Al Jauzi ini adalah kesalahan dalam penyalinan

naskah. Al Qurthubi berkata, "Ada yang meriwayatkan dengan kata

khaibah, tetapi saya dapati dalam naskah yang menjadi pegangan

dengan kata, hiibah, dan inilah yang terkenal. Kemudian diriwayatkan

dalam kitab Al Masyariq dari Al Mustamli dengan kata, jiibah, tetapi

saya kira ini hanya kesalahan dalam penulisan naskah." Memang

benar itu adalah kesalahan penulisan naskah.

4 sr; (Apa yang engkau dapatkan). Yakni setelah kematian.

;t # €'fi.Ai d fem tidak mendapati sesudah kamu selain

bahwa aku). Demikian yang terdapat dalam kitab-kitab sumber.

Sementara dalam riwayat Al Ismaili disebutkan, og, €'fr.'dt I @m

tidak mendapatknn kesenangan sesudah kamu). Kemudian

Abdtxrazzaqmeriwayatkan dari Ma'mar, dan Az-Zuhi, i|l;;. Oi i
i-;t) (aku tidak mendapatkan ketenangan setelah kamu). Ibnu

Baththal berkata, "Dalam riwayat Bukhari, obyek tidak disebutkan,
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padahal kalimat itu tidak sempurna kecuali dengan menyebutkan

objeknya."

9S ,f 
"+3 

tJ'* $elain alat diberi minum pada ini).

Demikian terdapat dalam kitab-kitab sumber, juga menghapus objek.

Abdwrazzaq meriwayatkan dalam riwayatnya, l*3 Ct ,At jl t3ti
yp.l (dan dia mengisyaratkan kepada bintik yang terdapat di bawah

ibu jarinya). Dalam riwayat Al Ismaili disebutkan, j' a:;ir )j3l:
gt*\r',H qt rJ'l lS)' ,1+. @etiau mengisyaratkan kepada bint.ik

yang terdapat antara ibu jarinya dan jari berikutnya). Sementara Al
Baihaqi mengutip di kitab Ad-Dala'il dari jalur.... demikian
sepertinya dengan lafazh, Lt l;::r 47- Oakni bintik...). Pada yang

demikian itu terdapat isyarat akan sedikitnya air yang diberikan
minum padanya.

e*, (Dengan sebab pembebasanlat). Dalam riwayat

Abdurrazzaq disebutkan, uglu. ftarena alat membebaskan), dan inilah

yang lebih tepat. Adapun versi pertama seharusnya dikatakan, karena
yang dimaksud adalatr melepaskan perbudakan. Dalam hadits terdapat

dalil bahwa orang kafir akan bermanfaat amal kebaikannya di akhirat.
Akan tetapi hal ini menyalatri makna zhahir Al Qur'an. Allah
berfirman, r)'.-:;ir;l etJj;ei tr|e,k 6 4g,*,, (dan kami

datangkan apa yang mereka kerjakan lalu kami menjadiknnnya debu-
debu yang beterbangan). Namun mungkin dijawab dengan dua
jawaban, yaitu:

Pertama, hadits itu berstatus mursal yang dikutip oleh Urwah
tanpa menyebutkan siapa yang menceritakan kepadanya, dan kalau
pun hadits itu maushul maka yang terdapat di dalamnya hanyalah
mimpi sehingga tidak dapat dijadikan hujjah.

Kedua, kalau pun berita itu diterima, maka mungkin yang
bermamfaat hanyalah amalan-amalan yang berkaitan dengan Nabi
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SAW, berdasarkan kisah Abu Thalib yang disebutkan terdahulu,

bahwa dia diringankan dari dasar neraka ke tepi neraka.

Al Baihaqi berkata, "Apa yang disebutkan tentang pembatalan

kebaikan bagi orang-orang kafir, maknanya mereka tidak bisa

terbebas dari neraka dan tidak pula masuk surga, namun mungkin

diberi keringanan untuk mereka dari adzab yang seharusnya mereka

dapatkan akibat dosa-dosa mereka selain kekafiran, karena kebaikan

yang mereka lakukan." Adapun Iyadh berkata, "Para ulama sepakat

bahwa amalan orang ka{ir tidak akan bermanfaat bagi mereka, dan

mereka tidak diberi garuaran atas amalan itu baik berupa pemberian

kenikmatan atau pengurangan siksaan. Meskipun sebagian mereka

lebih keras siksaannya dibanding sebagian yang lain." Saya (Ibnu

Hajar) katakan, pernyataan ini tidak menolak kemungkinan yang

disebutkan Al Baihaqi, sebab semua yang disebutkan dalam hal itu
berkaitan dengan dosa kufur. Adapun dosa selain kufur, apakah

terdapat halangan untuk diberi keringanan?

Al Qurthubi berkata, "Pemberian keringanan khusus bagi orang

tersebut dan orang-orang yang disebutkan oleh nash." Ibnu Al
Manayyar berkata dalam kitab Al Hasyiyah, "Di sini terdapat dua

persoalan, salah safunya mustahil, yaitu memperhitungkan ketaatan

seseorang padahal dia dalam keadaan kafir, karena syarat taat adalah

terjadi dengan maksud yang benar, sementara yang demikian tidak

terdapat pada orang kaft. Kedua, pemberian ganjaran atas sebagian

amalan sebagai karunia dari Allah. Bagran ini tidak mustahil menurut

akal. Oleh karena itu pembebasan Abu Lahab terhadap" Tsuwaibatr

bukan sebagai taqarrub yang patut diperhitungkan. Boleh saja Allah

memberikan karunia kepadanya sesuai apa yang dia kehendaki

sebagaimana diberikan karunia kepada Abu Thalib. Dalam hal ini
harus berdasarkan *fryu, baik dalam penafian maupun penetapan."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, karunia tersebut sebagai penghargaan bagi

orang kafir yang telah melakukan kebaikan terhadap beliau SAW, dan

yang sepertinya.
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22. Orangyang Berkata, "Tidak Ada Susuan Sesudah Dua

Tahun."

Berdasarkan Firman Allah,

,fi
"Dua tahun sempurna bagi siapa yang ingin menyempurnakan

pen1rusuan". Dan susuan yang sedikit dan banyak yang

mengharamkan.

t4L S-;t *t r;t;\t * n;t",ti,q; Ir €h'^-*,G *
,uai iiy:uui ,u;;ji fk '^4Lt'# lfK ,lb,6+)

.1otl*JJr'u'CA")r Cp |#t?t; o'p:t iJr,o

5102. Dari Aisyah RA, ,"r*rr,** Nabi SAW masuk

kepadanya dan di sisinya ada seorang laki-laki, tiba-tiba wajahnya

berubah, seakan-seakan beliau tidak menyrkainya. Dia berkata,

"Sesungguhnya dia saudaraku." Beliau bersabda, "Perhatikanlah

siapa saudara-santdaramu, sesungguhnya susuan itu (dianggap)

karena (menghilangkan) rasa lapar.

Keteransan Hadits:

(Bab orang yang berkata, "Tidak ada susuan sesudah dua

tahun" berdasarkan firman Allah, "Dua tahun yang sempurna bagi

siapa yang ingin menyempurnakan susuan"). Imam Bukhari

mengisyaratkan kepada perkataan para ulama madzhab Hanafi bahwa

lJ:)t y , ?i tt 1z,bt:elt'dbi tr)f it ;)rs d'f)
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lama susuan adalah 30 bulan. Dalil mereka adalah firman 611u1r, ii:,:*i

f*-3 o:rir'3 tta't (dan mengandungnya sampai menyapihannlta

adalah tiga puluh bulan). Maksudnya, masa tersebut adalah masa

hamil dan masa menyapih. Namun, ini adalah penakwilan yang cukup

ganjil. Adapun yang masyhur menurut jumhur bahwa itu adalah

penetapan minimal masa kehamilan dan maksimal masa menyusui.

Pendapat ini pula yang dipegang Abu Yusuf dan Muhammad bin Al
Hasan. Hal ini dikuatkan dengan pendapat Abu Hanifah yang tidak

mengatakan bahwa maksimal masa kehamilan adalah dua setengah

tatrun.

Dalam madzhab Maliki terdapat satu riwayat yang sesuai dengan

pendapat ulama madzhab Hanafi. Akan tetapi landasan mereka dalam

hal itu, diberi kelonggaran setelah dua tahun bagi anak yang disapih

untuk menyesuaikan diri, karena menurut kebiasaan seorang anak

tidak akan berhenti men) rsu seketika, tetapi dia butuh penyesuaian

sedikit demi sedikit dalam beberapa hari. Maka hari-hari dimana

seorang anak menyesuaikan diri tersebut sama hukumnya dengan

masa dua tahun. Kemudian mereka berbeda pendapat dalam

menetapkan masa menyusui. Dikatakan, diberi kelonggaran setengah

tahun, atau dua bulan, atau kurang lebih satu bulan atau beberapa hari

yang singkat, atau satu bulan.

Pendapat lain mengatakan tidak boleh lebih dari dua tahun. Ini
adalah riwayat Ibnu Wahab dari Malik, dan inilatr pendapat mayoritas

ulama. Hujjah mereka adalah hadits Ibnu Abbas yang dinisbatkan

kepada Nabi SAW, l/t,/ 0t5 6 ItL1+) I (tak ada susuan kecuali

dalam masa dua tahun). Hadits ini diriwayatkan Ad-Daruquthni. Dia

berkata, "Tidak ada yang menukilnya dengan sanad yang maushul

dari Ibnu Abbas selain Al Haitsam bin Jamil, seorang periwayat yang

tsiqah (terpercaya). Demikian diriwayatkan Ibnu Adi." Dia berkata,

"Adapun selain Al Haitsam, menukilnya hanya sampai kepada Ibnu

Abbas, dan inilah yang akurat." Dalam pandangan mereka, manakala
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susrum terjadi setelatr dua tahun meski hanya lewat sesaat, maka tidak

berlaku hukum-hukum susuan.

Dalam madzhab Syaf i dikatakan, apabila kelahiran terjadi pada

pertengahan bulan, maka jumlah hari-hari di bulan itu digenapkan

dengan hari-hari di bulan lain sebanyak tiga puluh ha,fi. zufar berkata,

"Penlrusuan boleh berlangsung hingga tiga tahun selama anak merasa

cukup dengan menyusu dan tidak merasa cukup dengan makanan."

Ibnu Abdul Barr meriwayatkan darinya bahwa dipersyaratkan bayi

cukup dengan susu. Al Auza'i menyebutkan hal serupa, tetapi dia

berkata, "Dengan syarat anak itu tidak disapih. Ketika seorang anak

disapih meski belum berumur dua tahun, maka susuan yang dilakukan

sesudahnya tidak lagi dianggap (yang berlaku padanya hukum-hukum

penyusuan. Penerj).

9Fi L*:)t ,-j',H {J"6'5 (Dan apa yang diharamkan

daripada susuan yang sedikit dan yang banyak). Ini adalah pandangan

Imam Bukhari yang berpegang dengan cakupan umum yang

disebutkan dalam hadits-hadits, seperti hadits pada bab di atas dan

selainnya. Ini pula merupakan pendapat Malik, Abu Hanifah, Ats-

Tsauri, Al Auza'i, dan Al-Laits. Begitu pula yang masyhur dalam

madzhab Ahmad. Sebagian ulama berpendapat susuan yang

mengharamkan jika lebih dari satu kali susuan, namun mereka

berselisih dalarn menentukan lebihnya. Diriwayatkan dari Aisyah

sebanyak sepuluh susuan. Hadits ini dikutip Imam Malik dalam kitab

Al Muwaththa'. Kemtdian dari Hafshah disebutkan sama sepertinya.

Lalu dinukil pula dari Aisyah sebanyak tujuh kali susuan. Keterangan

ini diriwayatkan Ibnu Abu Khaitsamah melalui sanad yang shahih

dari Abdullahbin Az-Zttbair dari Aisyah.

Abdvrrazzaq meriwayatkan dari jalur Urwah, "Aisyah berkata,
.Susuan tidak mengharamkan (pernikahan) bila kurang dari tujuh

susuan atau lima susuall'." Dinukil pula dari Aisyah p.ernyataan lima

kali susuan. Imam Muslim menukil darinya, 'F yiTt'U Ji tl} 0t5
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rr, h'& l' J:b, CF ru't* ytui *|4 i Yot- r@:
fi + ",Pt'gbi {trt"rggrhnya di antara apa yang turun dan Al

Qur'an adalah, "sepuluh susuan yang diketahui", kemudian dihapus

dengan, "lima susuan yang diketahui", kemudian Rasulullah SAW

wafat, dan itulah diantara yang dibaca). Dalam riwayat Abdttnazzaq

melalui sanad yang shahih, daiAisyatr, dia berkata, ,f o1i 1';;-l

"6:F 
gri,-21 $idak mengharamlan jika lcurang dari lima susuan

yang diketahui). Pendapat ini yang dipegang Imam Asy-Syaf i. Ia
juga salah satu riwayat dari Imam Ahmad dan menjadi pendapat Ibnu

Hazm. Lalu Imam Ahmad --{alam satu riwayat-, Ishaq, Abu Ubaid,

Abu Tsaur, Ibnu Al Mundzir, Daud dan para pengikutnya 
-selain

Ibnu Hazm- berpendapat bahwa susuan yang mengharamkan

(pernikahan) adalatr tiga kali susuan, berdasarkan sabda beliau SAW,

ot;v'J'jtj'e;->1ri#1 (satu kali atau dua kali susuan tidak

mengharamkan). l-ogkanya, tiga kali susuan telah menghararnkan.

Al Qurthubi mengemukakan pandangan yang cukup ganjil.

Menurutnya, tidak ada yang berpendapat seperti itu selain Daud, dan

pendapat tersebut menyelisihi riwayat Al Baihaqi dat', Zaid bin Tsabit

melalui sanad yang shahih bahwa satu, dua, dan tiga kali susuan

tidaklah mengharamkan, dan yang mengharamkan adalah empat

susuan. Adapun yang akurat di antara hadits-hadits itu adalah hadits

Aisyah tentang lima kali susuan. Mengenai hadits, 'z;*}r?:#tt

Ot1-b?t (satu kali atau dua knli susuan tidak mengharamkan),

mungkin sebagai contoh bagi susuan yang kurang dari lima kali,

karena pengharaman tiga kali susuan dan selebihnya diambil dari

hadits itu melalui makna implisitnya. Sementara makna implisit ini

bertentangan dengan makna implisit hadits lain yang dikutip Imam

Muslim tentang lima kali susuan. Makna implisit pernyataan, i*i 1

ortlaiftj'zlelJt (satu kali dan dua kali isapan tidak mengharamknn),

bahwa tiga kali dapat mengharamkan. Sedangkan makna implisit lima
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kali isapan bahwa empat dan seterusnya ke bawah tidak

mengharamkan, maka kedua maka implisit hadits itu saling

bertentangan. Oleh karena itu harus ditempuh tariih (mengunggulkan

salah satu) di antara keduanya. Hadits yang menyatakan lima kali

susuan dikutip melalui sejumlah jalur yang shahih. Sedangkan hadits

dua kali isapan dinukil pula melalui beberapa jalur yang shahih, tetapi

sebagian ulama berkata, "Hadits ini mudhtharib (simpang-siur) karena

terjadi perbedaan padanya, apakah ia berasal dari Aisyah, atau dari

Az-Zubur, atau dari lbnu Az-Zubair, atau dari Ummu Al Fadhl."

Akan tetapi menurut Imam Muslim kesimpang-siuran itu tidaklah

mengurangi keorisinilannya. Oleh karena itu, dia mengutip dari hadits

Ummu Al Fadhl (istri Al Abbas), J.l' jr-l ';-,JG /6 qb"f"'t'oi
I jLt t i.t7r7r'ur*tjt {fi lSeturgguhnya seorang taki-taki dari bani

Amir berkata, "Wahai Rasulullah, apakah satu kali susuan dapat

mengharamkan?" Beliau bersabda, "Tidak!"). Dalam riwayatnya

yang lain dari Aisyatr disebutkan , lf iiair \ t|t{t:z}r \j a;:ic}r {* I
gt'"r 'jt (satu atau dua susuan dan satu atau dua isapan tidak

mengharamkan). Al Qurthubi berkata, "Riwayat ini merupakan

pernyataan tekstual yang paling tegas mengenai jumlah susuan (yang

mengharamkan pemikahan). Hanya saja mungkin dipahami pada

sesuatu yang tidak diketahui pasti sampai ke usus bayt."

Madzhab jumhur menjadi kuat karena hadits-hadits berselisih

dalam menentukan jumlahnya. Aisyah yang menceritakan hal itu,

riwayatnya juga berselisih dalam menentukan jumlah yang

mengharamkan. Untuk itu, harus kembali kepada jumlah minimal

yang bisa menyandang predikai nama tersebut (yakni susuan) itulah

makna yang mengukuhkan penghararnan, sehingga tidak

dipersyaratkan jumlatr tertentu, sama seperti hubungan perkawinan.

Atau dikatakan, "Air yang masuk ke dalam usus tidak disyaratkan

jumlah tertentu seperti mani."
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Disamping itu, perkataan Aisyah, "Sepuluh susuan yang

diketahui kemudian dihapus dengan lima yang diketahui, maka Nabi

SAW wafat sementara ia termasuk yang dibaca", tidak dapat dijadikan

hujjah menurut pendapat paling shahih di kalangan ulama ushul, sebab

Al Qur'an tidak dapat ditetapkan kecuali melalui jalur mutawatir.

Sementara periwayat mengutip pernyataan ini atas dasar ia adalah Al

Qur'an bukan berita. Padahal keberadaannya sebagai Al Qur'an tidak

dapat dipastikan, dan periwayat tidak pula menyebutkan ia adalah

riwayat murni, untuk dapat diterima perkataannya.

Imam Buktrari meriwayatkan hadits di bab ini dari Abu Al
Walid, dari Syu'bah, dari Al Asy'ats, dari bapaknya, dari Masruq, dari

Aisyah RA. Al Asy'ats adalah Ibnu Abu Asy-Sya'tsa', namanya

Sulaim bin Al Aswad Al Muharibi Al Kufi.

|y;u+i*'y,t *j * tn'*,; olr'iti gesungguhnya Nabi

SAW masuk kepadanya dan di sisinya terdapat seorang laki-laki).

Saya belum menemukan keterangan tentang nama laki-laki yang

dimaksud. Namun, saya kira dia adalah anak Abu Al Qu'ais. Adapun

mereka yang mengatakan dia adalah Abdullah bin Yazid, saudara

sepersusuan Aisyah, maka sungguh telah keliru, karena Abdullah ini

seorang tabi'in menurut kesepakatan para Imam. Seakan-akan ibunya

yang menyusui Aisyah hidup sesudah Nabi SAW wafat, lalu dia

melahirkan Abdullah ini, maka dia disebut saudara susuan Aisyah.

'4 \i 6t' 'Jl '+t'-3'igi (Seakan-seakan wajah beliau

berubah, sepertinya beliau tidak menyukai hal itu). Dalam riwayat

Muslim dari Abu Al Ahwash dari Asy'ats disebutkan, Vtt",yt rSl+:

* ) nt, :='r it )li * ',il,1 '*a 6i sisiku ada seorang lakiJaki

sedang duduk, makn hal itu terasa berat baginya, dan aht melihat

kemarahan di wajahnya). Dalam riwayat Abu Daud dari Hafsh bin

Umar dari Syu'bah disebutkan ,'+j'#:t * U.t',# (hal itu terasa

sulit baginya dan wajahnya berubah). Pada pembahasan terdatrulu
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pada pembahasan tentang kesaksian disebutkan, lii |F A:,b f'Jui

@eliau bertanya, "Wahai Aisyah, siapaknh ini? ").

ei t-:tiui lOio berkata, "sesungguhnya dia saudaralat").

Dalam riwayat Ghundar dari Syu'bah disebutkan , ybt-blr'H €i dl.

(sesungguhnya dia saudaraku sepersusuanl. Hadits ini diriwayatkan

Al Ismaili. Ahmad meriwayatkannya dari Ghundar tanpa redaksi ini.

Pada pembahasan tentang kesaksian telah disebutkan dari jalur Suffan
Ats-Tsauri dari Asy'ats, lalu disebutkarurya. Demikian juga

disebutkan Abu Daud dalam riwayafirya dari Syu'batr dan Suffan,

semuanya dari Al Asy'ats.

,f:r*l.ti o'-jij/i (Perhatikan apa saudara-saudara kamu).

Dalam riwayat Al Kasymihani disebutk*, ",kt?lU 6iopo saudara-

saudara kamu), versi ini lebih tepat. Maknanya, telitilah apa yang

telatr terjadi, apakatr ia saudara sepersusuan yang benar sesuai

syaratnya, seperti terjadi di masa penyusuan dan jumlah susuan.

Hukum yang timbul dari penyusuan hanya berlaku bila hal itu
berlangsung sesuai syaratnya. Al Muhallab berkata, "Maknanya,

perhatikanlah apa sebab persaudaraan tersebut, karena haramnya

pernikahan sebab sepersusuan, hanya apabila terjadi di saat masih

kecil, sampai susruul itu dapat menghilangkan rasa lapar." Sementara

Abu Ubaid berkata, "Maknanya, susuan yang dapat mengharamkan

adalah susuan ketika bayr merasa lapar dan susuan itu dapat

mengenyangkannya, bukan saat ada makanan selain susuan itu."

*U;St',y'rf-a"jt A:9 gesungguhnya susuan itu [dianggapJ

karena menghilangkan rasa lapar). Di sini terdapat penyebutan dasar

hukum yang perlu dicermati dan dipikirkan, karena penyusuan dapat

menetapkan hubungan nasab dan menjadikan anak yang disusui haram

menikahi saudara-saudara sepersusuannya. Kalimat, "menghilangkan
lapax", artinya penyusuao yang menetapkan pengharaman pemikahan

dan menghalalkan lhalwat adalah disaat anak yang menyusu masih
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kecil, dan air susu itu untuk menghilangkan rasa laparnya. Usus bayi
saat itu masih lemah dan air susu telah mencukupinya. Dari air susu

ini akan tumbuh dagingnya sehingga jadilah dia seperti bagian

perempuan yang menyusui, maka anak tersebut seperti anak-analanya

yang lain dalam pengharaman. Seakan-akan beliau bersabda, "Tidak
ada penyusuan yang dijadikan pedoman kecuali yang mampu

menghilangkan rasa lapar atau menjadi makanan saat lapar." Seperti

firman Allah dalam surah Quraisy ayat 4, L; n # (memberi

makan kepada mereka untuk menghilangkan lapar). Di antara

pendukungnya adalah hadits Ibnu Mas'ud, '4iiig;J' le 6\Ltbj:J

;;;ltr @dak ada susuan kecuali yang menguatkan tulang dan

menumbuhkan daging). Diriwayatkan Abu Daud dengan jahtr marfu'
dan mauquf. Begitu pula hadits Ummu Salamah, S\1 gblr ,y i* I
r' ;ilr 'Oi 

lsusuan itu tidak mengharamkan kecuali yang dapat

membuka usus). Hadits ini diriwayatkan At-Tirmidzi dan dia men-

shahih-kawrya.

Riwayat-riwayat ini mungkin dijadikan dalil bahwa satu kali
susuan tidak dapat mengharamkan, karena tidak bisa menghilangkan

lapar. Lalu jika butuh penetapan jumlah tertentu maka, yang paling
patut dijadikan patokan adalah jumlah yang disebutkan syariat, yaitu
lima kali susuan. Hal ini dijadikan juga sebagai dalil bahwa

mengkonsumsi air susu perempuan yang menyusui dapat

mengharamkan hubungan pernikahan, sama saja apakah susu itu
diminum atau dimakan dengan cara apapun, sampai jika diteteskan

lewat hidung, dimasak, dan lain-lain, selama ia te{adi sesuai syarat

yang disebutkan, karena jumlah tersebut biasanya dapat

menghilangkan lapar, dan ini ditemukan pada semua cara yang

disebutkan, maka te{adi kesesuaian dengan pendapat jumhur.

Para ulama madzhab Hanafi mengecualikan suntikan. Demikian
pula Al-Laits dan madzhab Zhahrri. menyelisihi jumhur. Menurut
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mereka, susuan yang mengharamkan hanya dengan menyedot puting

susu dan mengisap air susu darinya. Pernyataan Ibnu Hazm ditanggapi

bahwa perkataan mereka menimbulkan masalah sehubungan

penyusuan Salim oleh Sahlah yang saat itu bukan mahramnya.

Masalah ini dijawab oleh Iyadh dengan mengemukakan kemungkinan

bahwa Sahlah mengeluarkan air susunya, lalu Salim meminumnya

tanpa harus rnenyedot puting susu Sahlah. Menanggapi hal ini maka

An-Nawawi berkomentar, "Jawaban Iyadh sangat bagus namun tidak

memberi mamfaat apapun bagi Ibnu Hazm, karena dia

mempersyaratkan harus disedot melalui puting susu." Setelah itu An-

Nawawi mengemukakan jawaban bahwa hal itu diberi toleran karena

kebutuhan. Adapun Ibnu Hazm menggunakan kisah Salim sebagai

dalil yang membolehkan bagi laki-laki mengisap puting susu

perempuan yang bukan mahramnya apabila dia ingin menyusu

darinya.

Hadits ini dijadikan dalil bahwa susuan yang memiliki
konsekuensi hukumnya hanya bila dilakukan saat kecil, sebab itulah

masa dimana air susu dapat menghilangkan lapar. Berbeda dengan

kondisi seseorang yang telah dewasa. Batasannya adalah dua tahun

seperti yang dijelaskan terdahulu. kri juga yang diindikasikan hadits

Ibnu Abbas dan hadits Ummu Salamah, ,Ue\ 6i 611 9r;alt',y-i.,*;\

,r L;t1 ,p oS t (tidak ada penyusuan kecuali apa yang membuka usus

[mengenyangkanJ dan itu sebelum disapih). Riwayat ini dinyatakan

shahih oleh At-Tirmidzi dan Ibnu Hibban.

Al Qurthubi berkata, "Dalam sabdanya, 'Sesungguhnya susuan

itu menghilangkan lapar', tercantum kaidah umum yang tegas bahwa

susuan yang diperhitungkan adalah penyusuan dimana bayi merasa

cukup dengannya tanpa butuh makanan lain. Hal ini diperkuat firman-

Nya, ii,t--t:St "€" Oi ltl'",J. (boyi siapa yang ingin menyempurnakan

penyusuan). Ayat ini menunjukkan bahwa masa ini merupakan

batasan maksimal bagi penyusuan yang dibutuhkan dan
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diperhitungkan secara syar'i. Apa yang lebih darinya maka tidak

dibutuhkan menurut kebiasaan sehingga tidak pula diperhitungkan

dalam pandangan syariat, karena tidak ada hukum bagi perkara-

perkara yang jarang terjadi. Lalu dalam memperhitungkan penyusuan

orang dewasa terdapat pelecehan bagi kehormatan wanita, dimana

laki-laki tersebut dapat melihat auratnya meski hanya dengan

menyedot puting susunya."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, persoalan terakhir ini sesuai madzhab

mereka yang mempersyaratkan mengisap langsung dari puting susu.

Sementara lima bab yang lalu disebutkan bahwa Aisyah tidak

membedakan antara penyusuan saat kecil dan ketika dewasa.

Sikapnya itu dianggap bermasalah, karena dia sendiri yang

meriwayatkan hadits di tempat ini, dan berdalil dengan hadits Salim

mantan budak Abu Hudzaifah. Mungkin Aisyah memahami sabdanya,

"Bahwa syarat persusuan adalatr mengenyangkan", agar

memperhatikan apa yang dapat menghilangkan lapar dari air susu

perempuan yang menyusui, kepada siapa yang menyusu darinya.

Maka ia lebih umum baik saat laki-laki yang menyusu masih kecil

ataupun setelatr dewasa. Dengan demikian, hadits itu tidak menjadi

nash larangan memperhitungkan penyusuan orang dewasa. Adapun

hadits Ibnu Abbas meski dikatakan akurat, tetapi tidak menjadi dalil

tekstual dalam hal itu, dan begitu pula hadits Ummu Salamatr, karena

bisa saja maksudnya menyusui sesudah disapih adalah hal yang

terlarang. Kemudian kalaupun terjadi tetap berlaku hukum-hukum

penyusuan, maka dalam hadits-hadits itu tidak ada yang menolak

kemungkinan ini. Oleh karena itulah, Aisyah RA pun

mengamalkannya.

An-Nawawi mengutip pendapat itu dari Daud. Dalam hal ini An-

Nawawi mengikuti Ibnu Ash-Shabbagh dan selainnya. Akan tetapi

kutipan tersebut perlu ditinjau kembali. Demikian juga Al Qurthubi
menukil dari Daud bahwa penyusuan orzmg dewasa berfaidatr

menghilangkan hijab dari laki-laki y*g disusui. Ibnu Mawaz (salah
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seorang ulama madzhab Maliki) juga cenderung kepada pendapat ini.

Hanya saja penisbatannya kepada Daud masih perlu dipertanyakan,

sebab Ibnu Hazm menyebutkan Daud berpendapat seperti jumhur.

Begitu pula yang dinukil ulama lainnya dari kalangan madzhab

Zhahir| dan mereka lebih tahu tentang madzhab Imam mereka. Hanya

saja yang membela madzhab Aisyah ini adalah Ibnu Hazm dan dia

menyandarkannya juga kepada Ali RA. Namun, riwayat dari Ali itu
dinukil melalui Al Harits Al A'war. Atas dasar inilah sehingga dinilai

lemah oleh Ibnu Abdul Barr.

,Lbdunazzaq meriwayatkan dari Ibnu -Juraij, "Seorang laki-laki
berkata kepada Atha', 'Sesungguhnya seorang perempuan memberiku

minum dari air susunya setelah aku besar, apakah aku boleh

menikahinya?' Dia berkata, 'Tidak boleh'." Ibnu Juraij berkata, "Aku
berkata kepadanya, 'Apakah ini pendapatmu?' Dia menjawab, 'Benar!
Aisyah memerintahkan hal itu kepada keponakan perempuan." Ini
juga merupakan pendapat Al-Laits bin Sa'ad. Ibnu Abdul Ban berkata,

"Tidak ada perbedaan dari beliau dalam hal itu."

Saya (Ibnu Hajar) berkata, Ath-Thabari menyebutkan masalah

ini di kitab Tahdzib Al Atsar dalam riwayat-riwayat Ali, dan beliau
mengutip melalui sanad yang shahih dari Hafshatr, seperti perkataan

Aisyah. Maka ia mengkhususkan cakupan umum perkataan Ummu
Salamah, "Semua istri-istri Nabi SAW tidak mau memasukkan

seorang pun kedalam rumah-rumah mereka dengan sebab penyusuan."

Hadits ini diriwayatkan Imam Muslim dan selainnya. Ath-Thabari
meriwayatkannya juga dari Abdullah bin Az-Zlbair, Al Qasim bin
Muhammad, Urwah, dan sejumlah ulama lainnya. Maka nukilan itu
menjadi sanggahan bagi Al Qurthubi yang mengkhususkan pandangan

tersebut pada Daud sesudah Aisyah.

Jurnhur ulama memberi jawaban bahwa masa kecil merupakan

faktor yang harus dijadikan pedoman dalam hal penyusuan yang

mengharamkan pemikahan, sebagaimana dalil-dalilnya telah
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dipaparkan di atas. Mereka menjawab kisah Salim dengan beberapa

jawaban, yaitu:

Pertama, ia adalah hukum yang telah mansukh (dihapus) dan

inilah yang ditandaskan Al Muhib Ath-Thabari dalam kitabnya Al
Ahkam. Sebagian mereka menguatkan bahwa kisah Salim terjadi di

awal masa hijrah. Sedangkan hadits-hadits yang menunjukkan

pembatasan dua tahun berasal dari sahabat-sahabat junior, maka hal

ini menunjukkan ia terjadi lebih akhir. Akan tetapi landasan ini

sangatlah lemah. Keadaan periwayat yang lebih muda dan lebih akhir

masuk Islam tidak menafikan apa yang diriwayatkarurya terjadi lebih

awal. Disamping itu, dalam redaksi hadits Salim terdapat indikasi

yang menunjukkan adanya pembatasan. dua tahun, berdasarkan

perkataan istri Abu Hudzaifah pada sebagian jalur hadits, H' q'J6

yt l:;;'ni-.i ,1 h3 $:r'+\i:#i dv ,pz'ri,'&'t {titt ,t*
"S ,Si:'r3'{*'n :Jtii pt * in' ,r,; (Nabi sAW bersabda

kepadanya, "Susuilah dia." Dia berkata, "Bagaimana aku

menyusuinya sementara dia seorang laki-laki dewasa? " Rasulullah

SAW tersenyum dan bersabda, "Aku juga sudah tahu dia laki-laki

dewasa'). Dalam riwayat Imam Muslirn disebutkan, ,p, ti 4 dA
Ab-?\i ,)uS lOta berkata, "sesungguhnya dia sudah punya jenggot"

Beliau bersabda, "susuilah dia"). Dialog ini memberi asumsi batrwa

istri Abu Hudzaifah tahu jika usia kecil menjadi patokan dalam

masalah penyusuan yang bisa mengharamkan perkawinan.

Kedua, klaim bahwa kejadian itu khusus bagi Salim dan istri

Abu Hudzaifah. Dasar pernyataan ini adalah .perkataan.Ummu
Salamah (salah seorang istri Nabi SAW), t|bJ\l'ab-?3ll l5 

'si 6
z-bt, d.LJ. 

-S;,t,-'lo?tt& n' i;jAo^i tidak metihat hal ini

melainkan keringanan yang diberikan Rasulullah SAW kepada Salim

secara khusus).Ibnu Ash-Shabbagh dan ulama lainnya mengukuhkan

bahwa kisah Salim berawal dari adopsi yang berakibat adanya
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interaksi cukup dekat antara Salim dan Satrlatr, sehingga dia diberi

keringanan dalam hal itu untuk menghilangkan kesulitan yang

dihadapinya. Namun, alasan ini perlu ditinjau lagi. Konsekuensinya,

hukum tersebut berlaku juga bagi siapa yang mengalami kesulitan

serupa dengan Sahlatl, maka ia menafikan kekhususan bagi Sahlah,

dan menguatkan madzhab yang menyelisihinya. Sebagian lagi

memberi legitimasi bahwa pada dasarnya penytsuan tidak

mengharamkan hubungan pernikatran. Ketika syariat menetapkan

hukum yang berbeda di masa kecil, maka masa selain itu tetap berlaku

sebagaimana hukum dasarnya. Adapun kisatr Salim adalah kejadian

pribadi dan ada kemungkinan khusus bagrnya. Untuk itu, kita tidak

boleh menggunakannya sebagai dalil. Saya (Ibnu Hajar) melihat

tulisan tangan Tajuddin As-Subki batrwa dia melihat dalam tulisan

Muhammad bin Khalil Al Andalusi-sehubungan masalah ini-bahwa

dia tawaqqz/ (memilih diam) tentang pendapat Aisyatr, meski benar

dinukil fatwa seperti itu darinya, tetapi tidak terjadi batrwa dia

memasukkan seorang laki-laki kedalarn rumahnya dengan sebab

penyusuan tersebut. Tajuddin berkata, "Makna zhahir hadits-hadits

yang ada menolaknya. Namun, tidak ada dalam hal ini perkataan tegas

baik secara pasti maupun dugaan kuat." Demikian yang dia katakan.

Akan tetapi pernyataan ini mengisyaratkan kelalaian terhadap riwayat

Abu Daud sehubungan kisah ini, rg,ry;i p6.s Wit 9[J. -;Ui"s.V'c:(Si

P:{- I ttui'# V os 'or: 6gt q$b',Fu'ot *i'i',b'.; oi

rllb lmaka Aisyah memerintahl<an anak-anak perempuan saudaranya

dan anak-anak perempuan saudarinya agar menyusui orang yang dia

sulcai masuk kepadanya dan melihatnya meskipun sudah besar,

sebanyak lima knli susuan, lalu orang itu dibolehkan masuk kedalam

rumahnya). Hadits ini shahih dan kandungannya pun sangat tegas.

Dalam hadits ini juga terdapat keterangan bolehnya seorang

lelaki yang diakui seorang perempuan sebagai saudara susuannya

untuk masuk kepadanya, dan laki-laki tersebut menjadi saudara
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baginya, serta pengakuan perempuan ifu diterima secara hukum.

Kemudian bagi suami boleh menanyai istrinya tentang sebab dia

memasukkan laki-laki ke rumahnya dan hendaknya bersikap hati-

hatian dalam masalah ini. Dalam kisah Salim terdapat pembolehan

menggunakan hitah (muslihat). Ibnu Ar-Rifah berkata, "Dari sini

dapat disimpulkan bolehnya melakukan perkara yang bisa

menghalalkan sesuatu di masa depan meskipun haram pada saat

sekarang."

23. Air Susu Laki-laki

b>V-i.ir-; ;;ir oj ni'd'i'oi r,^x;; * flt /i;i *
,li oii'oi i$i qt4t jj oi'rx. ,*v")t ,y ,i; it ,rAL

€;u ,1,* ,€lu Xf-?i ,*t;V\t ,k yt J;ti; *
.'i o;1',;1

5103. Dari Urwah bin Az-Zubair, dari Aisyah, "Sesungguhnya

Aflah saudara Abu Al Qu'ais datang minta izin kepadanya dan dia

adalah pamannya sepersusuan, setelah turun perintah hijab, maka aku

tidak mau memberi izin kepadanya. Ketika Rasulullah SAW datang

aku mengabarkan apa yang aku lakukan, maka beliau

memerintahkanku untuk memberi izin kepadanya."

Keteranean Hadits:

(Bab air susu lakiJah/. Penisbatan kata air susu kepada laki-laki

hanya dalam konteks majaz, mengingat dia yang menjadi sebab

adanya air susu tersebut. Imam Bukhari meriwayatkan hadits ini dari

Abdullah bin Yusuf, dari Malik, dari Ibnu Syihab, dari Urwah bin Az-
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Z:ubair, dari Aisyatr. Ibnu Syihab menukil juga hadits ini dari guru

lain, yaitu Hisyam bin Urwah. Redaksi haditsnya dari Urwah lebih

sempurna dan akan disebutkan sebelum pembahasan tentang thalak

(cerai).

u-iJat nt r-*i'Cii'of gesungguhnya Altah saudara Abu Al

Qu'ais). Pada pembahasan tentang kesaksian disebutkan melalui jalur

Al Hakm dari Urwah, ij oii l-u'eof p osiet @/lah meminta izin

kepadaku, tetapi alat tidak mengizinkannya). Dalam riwayat lmam

Muslim dari jalur ini disebutkan "Aflah bin Qu'ais." Namun, yang

akurat adalah Aflah saudara Abu Al Qu'bis. Mungkin juga nama

bapaknya atau kakeknya adalah Qu'ais, lalu dinisbatkan kepada salah

satunya. Dengan demikian, nama panggilannya adalah Abu Al Qu'ais.
Ternyata namanya sama dengan n:rma bapaknya atau kakeknya.

Kemungkinan ini dikuatkan keterangan pada pembahasan tentang

adab dari Aqil dari Az-Zuhi, "Sesungguhnya Aflah saudara bani Al
Qu'ais". Demikian juga tercantum dalam riwayat An-Nasa'i dari jalur

Wahab bin Kaisan dari Urwah. Sementara disebutkan pada tafsir surah

Al Ahzaab dari Syu'aib, dari Ibnu Syihab, "Sesungguhnya Aflah
saudara Abu Al Qu'ais." Demikian juga dalam riwayat Imam Muslim
dari Yunus dan Ma'mar dari Az-Ztrhrj, dan ia akurat dari sahabat-

sahabat Az-hfin- Namun tercantum dalam riwayat Muslim dari jalur
Yunus dan Ma'mar dari Az-Zuhi "Aflah bin Abu Al Qu'ais".
Demikian juga diriwayatkan Abu Daud dari Ats-Tsauri dari Hisyam

bin Urwah dari bapaknya.

Imam Muslim meriwayatkan dari Ibnu Juraij dari Atha', Urwah
mengabarkan kepadaku, sesungguhnya Aisyah berkata, "Pamanku

sepersusuan, Atu Al Ja'ad meminta izin kepadaku." Dia berkata,

"Hisyam berkata kepadaku, 'Sesungguhnya dia adalah Abu Al
Qu'ais." Demikian juga dalam riwayat Muslim dari Abu Muawiyah

dari Hisyam, "Abu Al Qu'ais meminta izin kepadanya." Semua

periwayat yang menukil dari Hisyam mengatakan, "Aflah saudara
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Abu Al Qu'ais", sama seperti yang masyhur. Demikian juga yang

dikatakan semua periwayat dari Urwah.

Dalam riwayat Ibnu Sa'id bin Manshur dari Al Qasim bin

Muhammad disebutkan, "Sesungguhnya Abu Qu'ais datang kepada

Aisyah minta izin kepadanya." Ath-Thabarani meriwayatkannya

dalam kitab Al Ausath dari Al Qasim dari Abu Qu'ais. Adapun yang

akurat bahwa yang minta izin tersebut adalah Aflah dan Abu Al

Qu'ais (keduanya bersaudara). Al Qurthubi berkata, "Semua riwayat

yang sebutkan adalah keliru, kecuali yang mengatakan, 'Aflah saudara

Abu Al Qu'ais' atau 'Abu Al Ja'd', karena ini adalah nama

panggilannya." Saya (Ibnu Hajar) katakan, jika anda mencermati

keterangan yang telah saya paparkan, anda dapati kebanyakan riwayat

itu tidak keliru, begitu pula Atha' tidak salah ketika mengatakan,

"Abu Al Ja'd", karena mungkin dia menghafal nama panggilannya.

Adapun nama Abu Al Qu'ais tidak saya temukan penjelasannya

kecuali perkataan Ad-Daruquthni, "Dia adalah Wa'il bin Aflah A1

Asy'ari." Pernyataan ini dikutip Ibnu Abdul Barr dan dia mengutip

pendapat lain bahwa n:lmanya adalah Al Ja'd. Atas dasar ini maka

saudaranya sama dengan nama bapaknya. Mungkin juga Abu Al

Qu'ais adalah penisbatan kepada kakeknya dan namanya adalah Wa'il
bin Qu'ais bin Aflah bin Al Qu'ais. Sedangkan saudaranya adalah

Aflah bin Qu'ais bin Afl*r Abu Al Ja'd. Sesungguhnya Ibnu Abdul
Barr berkata dalam kitab Al Isti'ab, 'Ikmi tidak mengetahui

penyebutan Abu Al Qu'ais kecuali dalam hadits ini."

*Ua'jt'C & $1 lOia adalah pamannya sepersusuanl. Di sini

terdapat pengalihan pembicaraan. Menurut konteks kalimat itu
seharusnya dikatakan, "Dan dia adalah pamanku". Demikian juga

dikutip An-Nasa'i dari jalur Ma'an, dari Malik. Sementara dalam

riwayat Yunus dar. Az-hthn yang dikutip Imam Muslim disebutkan,

"Dia adalah Abu Al Qu'ais, saudara sepersusuan Aisyah."
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'i oii bi',*ii (Afu enggan memberi izin kepadanya). Dalam

riwayat kak pada pembahasan tentang kesaksian, St tf 'ckS;l]ul

9-1j" (Beliau bersabda, "Apakah engkau berhijab dariku dan aku

adalah pamanmu?"). Kemudian dalam riwayat Syu'aib dan Az-

Zuhri-seperti disebutkan pada tafsir surah A1 Ahzaab- disebutkan,
'd #t s.i'orEi"orl ,P: *-roht e lt',5'y: oii.i-t &'i iii I Uii

u,. at ni'ai;r 5i,-b\1',#t *'t1 'tL lltcu berkata, "Aku tidak

memberi izin kepadanya hingga aht minta izin kepada Rasulullah

SAW, karena saudaranya Abu Al Qu'ais buknn dia yang menyusuila4

tetapi yang menyusuilu adalah istrinya Abu Al Qu'ais"). Dalam

riwayat Ma'mar, dari Az-Zuhi, yang dikutip Imam Muslim

disebutkan , r* ib'6b\i rJ' l'r"r' U: "&t i: 
os t (adapun Abu Al

Qu'ais suami perempuan yang menrysui Aisyah).

J osi tti ,;';ij (Beliau memerintahtrnnlat memberi izin

kepadanya). Dalam riwayat Syu'aib, 91J:di 9* ^:t1 i 6.st

fterilah izin kepadanya, sesungguhnya dia pamanmu, berdebulah

tangan kananmu)l. Dalam riwayat Suffan disebutkan lafazh, tt 9fi-;-

,!-iU- (kedua tanganmu atau tangan kananmu), dan lafazh ini sudah

dijelaskan pada bab "setara dalam Agama". Kemudian dalam riwayat

Hisyam bin Urwah disebutkan , 94b'!d,J! t* i\ $esungguhnya dia

adalah pamanmu, maka biarkan dia masuk kepadamu). Lalu dalam

riwayat Al Hakam disebutkan , ii ,l-t\{li O* (A/tah benar, berilah

izin kepadanya). Dalam riwayat Suffan Ats-Tsauri, dari Hisyam, yang

dikutip Abu Daud disebutkan , ,h'irtt ,JW b'o|&" *i P',y't
# ;" li iflsr,#\fuit :ilii,oi i1;y,.r;;b\i'Jtt'i|b tlii * ult

,]pjt @flah masuk kepadaku dan alat menutup diri darinya. Dia

' Ini adalah ungkapan yang dimaksudkan celaan bagi lawan bicara, ed.
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berkata, "Engkau menutup diri darilu sementara aku adalah

pamanmu?" Aku berkata, "Dari sisi mana?" Dia berkata, "Engkau

disusui oleh istri saudaralcu." Alan berkata, "Sesungguhnya yang
menyusuiku adalah perempuan, dan alru tidak disusui laki-laki").

Mungkin digabungkan bahwa Aflah masuk menemui Aisyah
pada kali pertama dan Aisyah menutup diri darinya hingga terjadi

dialog tersebut. Kemudian dia datang lagi minta izin dengan dugaan

Aisyah menerima argumentasinya. Namun, Aisyatr tetap tidak
memberi izin kepadanya hingga minta izin terlebih dahulu kepada

Rasulullah SAW.

Pada bagian akhir riwayat Syu'aib terdapat tambahan, ,la1V'SA

#t X ?t;" u, gb?, -a t;;,,5* 4o U€ u.ii (trwah berkata,

"Maka itulah yang biosa dikatakan Aisyah, 'Haramkanlah knrena

persusuan sebagaimana yang diharamkan karena nasab"'). Dalam
riwayat Suffan bin Uyainah disebutkan , u.Jt'U tt:ifi 6 (apa yang

kalian haramkan karena nasab). Riwayat ini sangat jelas

menunjukkan pemyataan itu hanya sampai kepada Aisyah. Namun
Imam Muslim meriwayatkan dari Yazidbin Abu Habib, dari kak, dari

Urwah, sehubungan kisah ini, '4 ,# 1 :'/Ai *Vit, & U,iA
#t n {*tyb\b{F-Ui (Nabi SAW bersabda, "Jangantah

engkau berhijab darinya, sesungguhnya diharamknn knrena

sepersusuan apa yang diharamkan l<arena nasab'). Tambahan ini
disebutkan juga dari Aisyah melalui jalur lain seraya dinisbatkan

langsung kepada Nabi SAW sebagaimana di awal bab-bab tentang
penyusuan.

Pada hadits ini terdapat keterangan bahwa air susu laki-laki
(maksudnya, air susu istri seorang laki-laki. Penerj) dapat

mengharamkan hubungan pernikahan dengan kerabat laki-laki
tersebut. Keharaman ini merembet kepada semua kerabat laki-laki itu
dengan anak yang menyusu dari air susu istrinya. Tidak halal bagi

FATHUL BAARI - 167



anak yang menyusu itu menikahi anak perempuan suaml perempuan

yang menyusuinya dari istrinya yang lain' Namun, masalah ini

diperselisihkan sejak dahulu, dan diriwayatkan dari Ibnu umar, Ibnu

Az-Zgbair, Rafi' bin Khadij, Zainab binti Ummu Salamah, dan selain

mereka. Dinukil juga oleh Ibnu Baththal dari Aisyah, tetapi hal ini

perlu ditinjau kembali. Sementara dari kalangan tabi'in; Sa'id bin Al

Musayyab, Abu Salamah, Al Qasim, Salim, Sulaiman bin Yasar,

Atha' bin Yasar, Asy-Sya'bi, Ibrahim An-Nakha'i, Abu Qilabah, dan

Iyas bin Muawiyah. Keterangan ini dinukil Ibnu Abu Syaibah,

Abdwazzaq, Sa'id bin Manshur, dan Ibnu Al Mundzir. Dari Ibnu

Sirin disebutkan, "Dikabarkan kepadaku bahwa beberapa orang di

antara penduduk Madinah berselisih tentangnya." Kemudian dari

Zainab binti Abu Salamah, dia menanyakan masalah ini, dan saat itu

para sahabat masih banyak yang hidup serta ummahatul mukminin,

maka mereka berkata, "Penyusuan dari pihak laki-laki tidak

mengharamkan apapun."

Adapun yang berpendapat seperti ini dari kalangan ahli tikih

adalah; Rabi'ah Ar-Ra'y, Ibrahim bin Ulayyah, Ibnu binti Asy-

Syafi'i, serta Daud dan para pengikutnya. Iyadh dan orang yang

mengikutinya mengemukakan pendapat cukup ganjil ketika

mengkhususkan pendapat ini pada Daud dan Ibrahim, padahal

pendapat serupa diriwayatkan juga dari orang-orang yang telah kami

sebutkan. Dalil mereka dalam hal itu adalah firman Allah dalam surah

An-Nisaa' ayat 23, :61;551{ii:4.+*t @an ibu-ibu kamu vang

telah menyusui knmu). Ayat ini tidak menyebutkan bibi dari pihak

bapak dan tidak juga anak perempuan, sebagaimana keduanya

disebutkan dalam hubungan nasab. Jawabannya, bahwa penyebutan

sesuatu secara spesifik tidak berkonsekuensi penafian hukum dari

yang lainnya. Apalagi telah disebutkan dalam hadits-hadits yang

shahih. Sebagian mereka berdalih dari segi qiyas. Menurut mereka, air

susu tidak berasal dari bagian tubuh laki-laki, bahkan ia hanya berasal

dari bagian tubuh perempuan, lalu bagaimana pengharaman itu
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merembet pula ke pihak laki-laki? Jawabannya, itu adalirh qiyas

(analogi) yang berhadapan dengan nash (riwayat), maka tidak perlu

dihiraukan. Disamping itu, penyebab air susu adalah air mani laki-laki

dan perempuan sekaligus, maka penyusuan itu berasal dari keduanya,

sama halnya dengan kakek yang menjadi sebab adanya anak, maka

wajib diharamkan anak dari anak (cucu) karena adanya kaitan si kakek

dengan anaknya. Inilah yang disinyalir Ibnu Abbas dalam

perkataannya sehubungan masalatr ini, "pembuahan adalah satu",

diriwayatkan Ibnu Abu Syaibah. Ditambah lagr bahwa jima'

menyebabkan adanya air susu, maka laki-laki juga memiliki bagian

dalam hal tersebut.

Jumhur sahabat, tabi'in, dan para ahli fikih di berbagai negeri,

seperti Al Auza'i di Syam, Ats-Tsauri, Abu Haifah dan kedua

sahabatnya di Kufah, Ibnu Juraij di Makkah, Malik di Madinah, Asy-

Syafi'i, Ahmad, Ishaq, Abu Tsaur, serta para pengikut mereka

berpandangan air susu laki-laki dapat mengharamkan hubungan

pemikahan. Mereka berdalil dalam hal ini dengan hadits shahih. Asy-

Syaf i memberikan konsekuensi logis bagr para pengikut madzhab

maliki dalam masalah ini agar mengernbalikan persoalan kepada dasar

madzhab mereka, yaitu mendahulukan amalan penduduk Madinah

meski menyelisihi hadits Shahih jika masih tergolong khabar ahad,

yakni riwayat Abdul Aziz bin Muhammad dari Rabi'ah, bahwa air

susu laki-laki tidak mengharamkan (pernikahan). Abdul Aziz b;in

Muhammad berkata, "Ini adalah pendapat para ahli fikih kami kecuali

Az-Ztthi." Asy-Syafi'i berkata, "Kami tidak mengetahui ilmu khusus

yang lebih patut diberlakukan secara umum dan zhahir daripada hal

ini. Akan tetapi mereka telah meninggalkannya karena hadits tersebut.

Maka menjadi konsekuensi bagi mereka untuk menolak riwayat tadi-

dan kenyataan mereka tidak menolaknya-atau menolak apa yang

menyelisihi riwayat tersebut. Mana pun yang mereka lakukan, maka

itulah yang dimaksud."
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Al Qadhi Abdul Wahhab berkata, "Mungkin dibayangkan

keberadaan air susu laki-laki bila digambarkan dengan seorang laki-

laki memiliki dua istri. Salah satu dari keduanya menyusui anak laki-

laki dan satunya lagi menyusui anak perempuan. Menurut jumhur,

diharamkan bagi anak laki-laki itu menikahi anak perempuan tersebut'

Namun, pihak yang menyelisihi berkata, 'Pernikahan itu boleh

terjadi'. Alasan mereka, orang yang mengklaim melakukan penyusuan

dan dibenarkan oleh yang disusui, maka hukum penyusuan telah tetap

di antara keduanya tanpa membutuhkan bukti, sebab Aflah mengaku

sebagai saudara sepersusuan dan dibenarkan oleh Aisyah dan

pembawa syariat pun merestui hanya atas dasar itu. Akan tetapi

ditanggapi bahwa mungkin pembawa syariat mengetahuinya tanpa

butuh pada pengakuan Aflah dan pembenaran dari Aisyah."

Pelajaran yang dapat diambil.

Dalil bahwa susuan yang sedikit dapat mengharamkan

sebagaimana yang banyak, karena tidak ada perincian dalam

perkara itu. Akan tetapi hal ini tidak dapat dijadikan dalil, karena

tidak adanya penyebutan tidak berarti benar-benar tidak ada.

Barangsiapa ragu tentang suatu hukum maka seharusnya

tawaqquf (menunda) untuk mengamalkannya hingga bertanya

kepada para ulama tentang hukum tersebut.

Barangsiapa yang tidak mengetahui sesuatu dengan jelas, maka

dapat meminta kepada pihak lain untuk memberi penjelasan,

agar salatr satu dari keduanya dapat meralat pendapatnya.

Jika orang yang berilmu ditanya, maka hendaklah membenarkan

siapa yang berpendapat benar dalam perkara itu.

5. Perempuan wajib menutup diri dari laki-laki yang bukan

mahram.

1.

2.

3.

4.

I
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6.

7.

8.

9.

Disyariatkan bagi laki-laki meminta izir. kepada perempuan

mahramnya.

Perempuan tidak boleh memberi izin kepada laki-laki untuk

masuk rumahnya, kecuali dengan persetujuan suaminya,

Boleh memakai nama Aflah.

Jika orang yang minta fatwa langsung mengemukakan alasan

argumentasinya sebelum mendengar fatwa, maka hendaknya

pemberi fatwa mengingkari perbutaannya itu. Hal ini
disimpulkan dari sabda beliau SAW, 'berdebulah tangan

kananmu', karena yang menjadi keharusan baginya adalah

bertanya bukan mengaj ukan argumen.

Sebagian ulama menjadikan hadits ini sebagai konsekuensi logis

bagi sebagian ulama madzhab Hanafi yang mengatakan, "Jika

seorang sahabat menukil hadits dari Nabi SAW, kemudian

dinukil pula melalui jalur yang akurat bahwa pengalamannya

menyelisihi hadits itu, maka yang menjadi patokan adalatr

pengalamannya bukan riwayatnya." Sebab dinukil melalui jalur

shahih bahwa Aisyatr berpendapat bahwa air susu laki-laki tidak

mengharamkan pernikahan, seperti disebutkan oleh Malik di
kitab Al Muwaththa', Sa'id bin Manshur dalam kitab As-Sunan,

dan Abu llbaid di kitab An-Nikah, melalui sanad yang hasan.

Namun, jumhur 
-termasuk 

di dalamnya para ulama madzhab

Hanafi- menyelisihi pandangan itu. Mereka mengamalkan

riwayat Aisyah dalam kisah Abu Al Qu'ais, dan mereka

mengharamkan dengan sebab air susu laki-laki, maka menjadi

konsekuensi logis bagi para ulama madzhab Hanafi tersebut -
sesuai kaidah dasar mereka- hendaknya mengikuti pengamalan

Aisyah dan berpaling dari riwayatnya. Sekiranya hukum ini
diriwayatkan oleh selain Aisyah, maka mereka masih punya alas

an, tetapi ternyata tidak ada yang meriwayatkannya selain dia.

Ini adalah konsekuensi logis yang cukup kuat.

10.
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24. Kesaksian Perempuan yang Menyusui

'ii 
'is$ 

€j i l' + * rf:6?i et;\;.fc-L *
;'4 s, i,rs,g rrAr ;;. azL'*,i';,rj U & iL
i?-t u-tir^i ,iQr i;':; i,Sv YLi p #4.;$J ,i*
,L ut,*r;e 7t, ,P {tqG n7k!,1a'11 |Uu",itl,';
'^r ;\:*).Uta ,i$'; i?rt eie;-,9x |r,. tx &\i
6t |& ,*i ,pU'^gu ,*'e?G ,L.2rt e3 ,(33b')i

,:,!iL qLt,ci;Zl,,i i 6t |-*.) $ t Q A i,iu,L.rk

.+ f:,#.,,u lrt y.*sr *u kat''bi:)
5104. Dari Ismail bin Ibratrim, Ayyub mengabarkan kepada

kami, dari Abdullah bin Abu Mulaikatr, dia berkata: Ubaid bin Abu

Maryarn menceritakan kepadaku, dari Uqbah bin Al Harits, dia

berkata, ..Aku telah mendengamya dari uqbah, tetapi aku lebih hafal

hadits lJbaid". Dia berkata, "Aku menikahi seorang perempuan, lalu

seorang perempuan hitam datang kepada kami dan berkata, 'Aku telah

menyusui kalian berdua'. Aku datang kepada Nabi sAW dan berkata,

'Aku menikahi fulanah binti fulan, lalu seorang perempuan hitam

datang kepada kami dan berkata kepadaku, 'sesungguhnya aku telah

menyusui kamu berdua', dan dia berdusta'. Beliau SAW berpaling

dariku. Aku datang kepadanya dari arah depannya dan berkata

'sesungguhnya dia berdusta'. Beliau bersabda, 'Bagaimana

dengannya, sementara dia telah mengalu telah menyusui kamu

berdua. Tinggalkanlah dia (istrimu)' ." Ismail mengisyaratkan dengan

keduajarinya; telunjuk dan tengah, meniru Ayytb.



Keterangan Hadits:

(Bab kesaksian perempuan yang menyusui)- Maksudnya,

kesaksiannya seorang diri. Penjelasan tentang perbedaan dalam

masalah ini telah dipaparkan pada pembahasan tentang kesaksian:

Ibnu Baththal mengemukakan pandangan yang ganjil pada

pembahasan ini. Dia menukii rj-a' bahwa kesaksian seorang

perempuan saja dalam masalah susuan dan yang semisalnya tidak

dapat diterima. Pendapat ini sangat mengherankan, sebab yang

menerima kesaksian itu adalah pendapat sejumlah ulama salaf.

Bahkan dalam madzhab Maliki dikatakan kesaksian perempuan

seorang diri diterima dengan syarat telah menyebar di antara tetangga.

Imam Bukhari meriwayatkan hadits ini dari Ali bin Abdullah,

dari Ismail bin Ibrahim, dari Ayyrb, dari Abdullatr bin Abu Mulaikah,

dari Ubaid bin Abu Maryam, dari Uqbah bin Al Harits. Ali bin

Abdullah adalah Ibnu Al Madini. Ismail bin Ibrahim adalah yang

dikenal dengan Ibnu Ulayyah. Ubaid bin Abu Maryarn berasal dari

Makkah. Dia tidak memiliki riwayat dalam Y'rtab Ash-Shahih selain

hadits ini. Saya (Ibnu Hajar) tidak mengetahui keadaannya sedikipun

kecuali bahwa Ibnu Hibban menyebutkannya dalam kitabnya lrs-
Tsiqat.

Pada pembahasan tentang kesaksian saya telah jelaskan

perbedaan tentang Ibnu Abu Mulaikatr dalam sanad hadits tersebut.

Saya katakan yang menjadi pegangan dalam hal itu adalah

pendengaran Ibnu Abu Mulaikah dari Uqbah bin Al Harits langsung.

Sudah disebutkan juga nama perempuan yang diungkapkan di tempat

ini dengan perkataannya, 'fulanah binti fulan', begitu juga dengan

nama bapaknya. Adapun perempuan hitam itu belum saya temukan

keterangan tentang namanya sampai saat ini.
e. . -"i

# ,??U (Beliau berpaling dariku). Dalam riwayat Al

Mustamli disebutkan , L:b',t?LJ (beliau berpaling darinya), yakni

terdapat p engalihan pembicaraan.
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Dia mengisyaratkan dengan dua iarinya; telunjuk dan tengah, meniru

AWub).Maksudnya, meniru isyarat Ayyub. Orang yang berkata di sini

adalah Ali dan yang meniru adalah Ismail. Maksudnya,

memperagakan perbuatan Nabi SAW ketika mengisyaratkan dengan

tangannya seraya berkata dengan lisannya, "Tinggalkanlah dia", maka

setiap periwayat pun memperagakannya kepada para periwayat

sesudatrnya.

Hadits ini dijadikan dalil bahwa dalam penyusuan tidak

disyaratkan jumlah tertentu. Namun, pendapat ini perlu ditinjau

kembali, karena meski tidak disebutkan tidak berarti tidak disyaratkan.

Mungkin saja peristiwa itu terjadi sebelum ditetapkan hukum yang

mensyaratkan jumlah tertentu. Atau mungkin juga hukum ini sudah

masyhur sehingga tidak perlu disebutkan lagi pada setiap peristiwa.

Perbedaan pendapat tentang ini telah dipaparkan terdahulu.

Para ulama yang mengatakan perintah untuk berpisah tersebut

bukan karena perempuan menjadi haram dengan sebab kesaksian

perempuan yang menyusui, bahkan perintatr ini untuk bersikap hati-

hati, bagi mereka yang akan menikah atau menikahkan, kemudian

tampak perkara yang diperselisihkan ulama, seperti orang yang

berzina dengannya, atau menyentuhnya dengan syahwat, atau berzina

dengannya dari garis keturunan atas maupun bawah, atau dia

melahirkan orang yang berzina dengan ibunya, atau ragu tentang

keharaman perempuan itu baginya, baik ditinjau dari hubungan

pernikahan maupun kerabat, atau yang sepertinya.

25. Wanita-wanita yang dihalalkan dan yang diharamkan

Dan firman Allah SWT,
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*| *.t, ik ?t; * S,i *;t;
"Diharamkan at(N kamu ibu-ibu knmu, anak-anak perempuan

lramu, saudara-saudara perempuan kamu, bibi-bibi kamu dari pihak
bapak, bibi-bibi knmu dari pihak ibu, anak-anak perempuan saudara
laki-laki, dan anak-anak perempuan saudara perempuan", sampai

akhir dua ayat, hingga firman-Nya, "sesungguhnya Allah Maha
Mengetahui lagi Maha Bijaksana." Anas berkata, "Firman-Nya,'dan
(diharamlrnn juga kamu mengawini) wanita-wanita yang bersuami',
artinya; perempuan-perempuan yang mempunyai suami merdeka
maka haram dinikahi, 'kecuali budak-budak perempuan kamu', tidak
mengapa bagi seseorang mengambil budaknya yang perempuan dari
budaknya yang laki-laki." Dia berkata, "Dan jangan kamu menikahi
wanita-wanita musyrik hingga merekn beriman. " Ibnu Abbas berkata,
"Dan apa yang lebih dari empat, maka dia haram, sama seperti ibunya,
anak perempuanya, dan saudara perempuannya."

;'G ,orrl f ,rr-;'J 
-;- 
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5105. Ahmad bin Harnbal berkata kepada kami, 
"*ru 

bin Said

menceritakan kepada kami, dari Suffan, Habib menceritakan

kepadaku, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, "Diharamkan

daripada nasab tujuh dan dari hubungan pernikahan tujuh." Kemudian

beliau membaca, "Diharamkan atas knmu ibu-ibu knmu..." ayat.

Abdullah bin Ja'far pernah memperiski sekaligus anak perempuan Ali
dan istri Ali. Ibnu Sirin berkata, "Hal itu tidak mengapa." Adapun Al
Hasan suatu kali tidak menyukainya namun kemudian berkata, "Tidak

mengapa." Al Hasan bin Al Hasan bin Ali pernah memperistri

sekaligus dua anak perempuan purman dalam satu malam. Jabir bin
Zaid tidak menyukainya karena bisa memutuskan hubungan

kekeluargaan, namun dia memandang hal tesebut tidak terlarang,

berdasarkan firman Allah, "Dihalalknn bagi knmu apa yang selain

itu." IJrrimah berkata, dari Ibnu Abbas, "Apabila seseorang beruina

L76 _ FATHI'L BAARI



dengan saudara perempuan istrinya, maka istrinya tidak menjadi

haram baginya." Diriwayatkan dari Yahya Al Kindi dari Asy-Sya'bi
dan Abu Ja'far tentang orang yang bermain dengan anak kecil, jika dia
menzinahi anak tersebut, maka dia tidak halal menikahi ibu anak itu.

Nama Yahya yang disebutkan diatas tidak dikenal dan tidak ada

periwayat lain yang mendukungnya. Dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas,

"Apabila dia berzina dengannya, maka istrinya tidak haram baginya."
Disebutkan dari Abu Nashr batrwa Ibnu Abbas mengharamkannya.

Namun, Abu Nashr ini tidak dikenal mendengar langsung riwayat dari

Ibnu Abbas. Diriwayatkan dari Imran bin Hushain, Jabir bin Zaid, dan

Al Hasan, serta sebagian ulama Irak, dia berkata, "Diharamkan
atasnya." Abu Hurairah berkata, "Tidai< diharamkan atasnya hingga

ditempelkan ke lantai", yakni hingga disetubuhi. Ibnu Al Musayyab,

Urwah, dan Az-Zlhri memperbolehkannya. Az-hthri berkata, Ali
berkata, "Tidak haram", dan riwayat ini mursal.

Keterangan:

(Bab wanita-wanita yang dihalalkan dan yang diharamkan)

firman Allah, "Diharamkan otas kamu ibu-ibu kamu, anak-anak
perempuan kamu..." ayat 

-hingga firman-Nya- Maha Mengetahui
lagi Maha Bijaksana). Demikian dalam riwayat Abu Dzar. sementara
dalam riwayat Karimah disebutkan hingga firman-Nya, "Dan anak-
anak perempuan saudara perempuan..." kemudian dia berkata,
"Hingga firman-Nya, "Maha Mengetahui lagi Maha Bijalaana."
Yang demikian itu mencakup kedua ayat, karena ayat pertama hingga
firman-Nya, " Maha P engampun la gi Maha P enyayang. "

"*k 
g \ !? ?,r9Jt ,rj\.tt 'c:t ji 1"r:3r s2 'clr:;;,]it)) :di 'J6:,

Af $|t Li'oi Ai;. ,st-f ;SCi (Anas berkata, "Firman-Nya, 'dan

[diharamkan juga kamu mengawini] wanita-wanita yang bersuami',
artinya perempuan-perempuan yang mempunyai suami merdeka maka
haram dinikahi, 'kecuali budak-budak perempuan knmu', tidak
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mengapa bagi seseorang mengambil budak perempudnnya"). Dalam

riwayat Al Kasymihani ditambahkan, 9*"ia @ari budalcnya yang

taki-laki). Pernyataan ini dinukil Al Qadhi melalui sanad yang

maushul di kitab Ahkam Al Qur'an. dengan sanad yang shahih, daldl

Sulaiman At-Taimi, dari Abu Mijlaz, dari Anas bin Malik, bahwa dia

berkata tentang firman Allah, ot*-iliri (dan perempuan-perempuan

yang bersuami), yakni perempuan-perempuan yang memiliki suami

merdeka, ;<it-{( '*$ - il ftecuali bud.ak-budak perempuanmu),

maka dia tidak melarang seorang laki-laki mengambil budaknya yang

perempuan dari budak laki-laki, lalu menggaulinya.

Ibnu Abu Syaibah meriwayatkan melalui jalur lain dari At-Taimi

dengan lafazh, J'fit c.,t1t (perempuan-perempuan bersuami). dan dia

berkata, "Jika dijual maka itu berarti menceraikannya." Namun,

kebanyakan mengatakan bahwa yang dimaksud dengan perempuan-

perempuan yang bersuami adalah perempuan-perempuan ini haram

dinikahi. Adapun maksud pengeculian dalam firman-Nya, "kecuali

budak-budak p erempuanmu ", adalah perempuan-perempuan tawanan

walaupun mereka memiliki suami. Mereka ini halal bagi siapa yang

menahannya.

b't" ,? 
"g 

4t t jl(i| ti)'J$i (Dia berkata, "Dan janganlah

kamu menikahi perempuan-perempuan musyrik hingga mereka

beriman"). Imam Bukhari mengisyaratkan tentang mereka yang

mengharamkan menikahinya melebihi apa yang disebutkan pada dua

ayat tersebut. Disebutkan wanita musyrik dan dikecualikan darinya

wanita ahli kitab serta wanita yang menjadi istri kelima dan

seterusnya. Hal ini menunjukkan bahwa angka yang disebutkan Ibnu

Abbas sesudahnya tidak memiliki makna implisit, bahkan maksudnya

membatasi apa yang ada dalam dua ayat itu.

*,+ii e.t ik ?V'# €)t ,-P'>tjG :o,V Ul',5'6: (bnu Abbas

berkata, "Apa yang lebih dari empat orang makn dia haram, seperti
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ibunya, anak perempuanya, dan saudara perempuannya"). Bagian ini
dinukil Al Firyabi dan Abd bin Humaid melalui sanad yarrrg shahih

dari Ibnu Abbas. Adapun {irman-Nya,'it 6 ll otl.Sr gr,?t:eriit)
p {f (Dan [diharamkan bagimu mengawiniJ wanita-wanita yang

bersuamiJ, kecuali budak-budak perempuanmu.) Nabi SAW
bersabda, a-t:4 ge6 ?t? _" W st : cj 

I *. {:)i O.i e\,f""ot,i |#{-,
(Tidak halal bagi seseorang menikahi lebih dari empat perempuan,

dan apa yang lebih dari empat maka haram baginya, dan yang tersisa
sama sepertinya). Demikian diriwayatkan Al Baihaqi.

tr ',;.Wi A jttj (Dan Ahmad bin Hanbal berkata kepada

kami). Dikatakan bahwa riwayat ini termasuk yang diterima Imam
Bukhari dari Imam Ahmad melalui mudzakarah (penyampaian

langsung) ataupun ijazah (rekomendasi). Namun yang nampak bagiku
melalui penelitian mendalam, Imam Bukhari menggunakan bentuk
seperti ini pada riwayat-riwayat mauquf. Terkadang dia
menggunakannya pada sesuatu yang kurang memenuhi kriterianya.
Adapun yang terdapat di sini adalah bentuk yang pertama. Imam
Bukhari tidak mencantumkan riwayatnya dari Imam Ahmad kecuali di
tempat ini. Hanya saja dia mengutip dari Imam Ahmad satu hadits di
akhir pembahasan tentang peperangan melalui perantara. Seakar.akan
Imam Bukhari tidak banyak menukil hadits dari Imam Ahmad karena
pada pe{alanan pertama dia banyak bertemu guru-guru Imam Ahmad
sehingga ia meresa cukup dengan mengutip hadits-hadits tersebut dari
mereka. Kemudian pada perjalanan kedua Imam Ahmad sudah
menghentikan periwayatan hadits. Saat itu dia jarang menyampaikan
hadits. oleh karena itu, Imam Bukhari banyak mengutip hadits dari
Ali bin Al Madini dan bukan dari Imam Ahmad. Adapun Sufyan yang
disebutkan dalam sanad hadits ini adarah Ats-Tsauri, sedangkan
Habib adalah Ibnu Abu Tsabit.
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'# Pt',yi'& #t rii @iharamkan dari sisi nasab

tujuh dan dari hubungan pernikahan tujuh). Dalam riwayat Ibnu

Mahdi dari Suffan yang dikutip Al Ismaili disebutk an, ii; \1,1';
(diharamkan atas kamu), dalam redaksi lain, '!-&'6? (diharamkan

atas kamu).

;-,-a' il3u.{rli'6ijb "i? 
f; ; gr"*"dian beliau membaca,

"Diharamkan atas kamu ibu-ibu kamu... ayat).Dalam riwayat Yazid
bin Harun dari Sufyan yang dikutip Al Ismaili, .j-{lr ';3 

lUettau

membaca dua ayat). Riwayat inilah yang -disinyalir Imam Bukhari
pada judul bab dengan perkataannya, "Hingga firman-Nya, 'Maha
Mengetahui lagi Maha Bijaksana"', karena inilah akhir kedua ayat itu.
Ath-Thabarani meriwayatkan dari Umair (mantan budak Ibnu Abbas),

dari Ibnu Abbas, di akhir hadits, 'crt:i:t { & E(,r1'A?6'*; tl j
g e ;nlso'ri,.pru' ;tW?r?i, i,L,Lltr r.i-6 :j6 # ,r-l' b6;1\r
.'.*1a! $ Jus,,Litr ',y 8q'eSJ 6 tlisis t:ri:-i'r,9"#i' ;. t:j;r:'o?1

(kemudian dia membaca, "Diharamkan bagi knmu ibu-ibu l(nmu"
......sampai ayat......"dan anak-anak perempuan saudara laki-laki,
dan anak-anak perempuan saudara perempuan", kemudian dia
berkita, *ini -dari sisi nasab", lalu dia membaca, "Dan ibu-ibu
kamu yang menyusui kamu" sampai "kamu mengumpulkan dua

perempuan bersaudara", dan dia membaca, "Dan janganlah kamu

menikahi wanita-wanita yang dinikahi bapak-bapak kamu", dia
berkata, "Ini dari sisi hubungan perkawinan").

Apabila kedua riwayat itu digabungkan, maka jumlah
seluruhnya adalah 15 orang perempuan. Penyebutan perempuan dari
persusuan menjadi perempuan dari hubungan pemikahan hanya dalam
konteks majaz. Demikian juga dengan perempuan yang diperistri
orang lain. Mereka semua diharamkan untuk selamanya, kecuali
mengumpulkan dua perempuan bersaudara dan istri orang lain.
Termasuk didalamnya, perempuan yang telah digauli kakek, nenek
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dari pihak ibu, nenek dari pihak bapak, anak perempuan daripada anak

laki-laki, anak perempuan dari anak perempuan dan anak perempuan

dari anak perempuan sudara perempuan, ffi* perempuan dari anak

perempuan saudara laki-laki, anak perempuan dari anak laki-laki
saudara laki-laki dan saudara perempuan, bibi bapak dari pihak bapak

meski, bibi ibu dari pihak bapak maupun bibi ibu dari pihak ibu, bibi
bapak dari pihak ibu, nenek istri, anak perempuan dari anak tiri
perempuan, anak perempuan dari anak tiri laki-laki, istri anak laki-laki
dari anak laki-laki maupun dari anak perempuan, mengawini

perempuan dan bibinya dari pihak bapak maupun dari pihak ibu.

Masalah ini akan disebutkan pada bab tersendiri dengan judul, "Dan

diharamkan karena persusuan apa yang diharamkan karena nasab".

\)? i?pt '* *'.r ,fi. * Ul, + F) @bduttah bin Ja far
mengumpulkan anak perempuan Ali dan istri Ali). Abdullah bin Ja'far
adalah Ibnu Abu Thalib. Seakan-akan Imam Bukhari menyitir hal ini
untuk membantah pandangan bahwa hikmah larangan menikahi dua

perempuan bersaudara adalah menghindari terputusnya hubungan

kekeluargaan antara keduanya. Jika benar demikian, maka akan

berlaku pada semua perempuan yang memiliki hubungan meski hanya

dari sisi pernikahan, termasuk di dalamnya menikahi seorang

perempuan dan anak perempuan suaminya.

Atsar yang dia sebutkan dinukil Al Baghawi melalui sanad yang
maushul dalam kitab Al Ja'diyat, dari Abdurrahman bin Mihran, dia

berkata, ;3i,- #. .,t:t WrUfr'* +'';J E'X ;)t *'&
(Abdullah bin Jafar mengumpulkan antara Zainab binti Ali dan istri
Ali Laila binti Mas'ud").Sa'id bin Manshur meriwayatkan dari jalur

lain, dia berkata, t-$Gi",*+6, * {iN i?t:llit'e1r )W lrp
*fl (Laila binti Mas'ud An-Nahsyaliyah dan (Jmmu Kultsum binti

Ali bagi Fathimah, maka keduanya menjadi istrinya). Lafazh'bagi
Fathimah', yakni dari Fathimah binti Rasulullah SAW. Tidak ada

pertentangan antara dua-riwayat itu, dimana salah satunya menyebut
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Zainab dan saturya lagi menyebut Ummu Kultsum, karena dia

menikahi keduanya secara bergantian dan pada saat yang sama tetap

memperistri Laila. Hal ini telah disebutkan dalam riwayat Ibnu Sa'ad.

*roit l c--e i.t',St\ (Ibnu Sirin berkota, "Tidak mengapa").

Pemyatan ini dinukil Sa'id bin Manshur melalui sanad yang maushul

darinya sanad shahih. Ibnu Abu Syaibah meriwayatkan dengan

panjang lebar dari Ayyub, dari Ikrimah bin Khalid, sesungguhnya

Abdullah bin Shafwan menikahi istri seorang laki-laki dari Tsaqif dan

anak perempuan laki-laki itu 
-yalari 

dari selain istrinya ini- maka

Ayyub berkata, "Perkara itu ditanyakan kepada Ibnu Sirin dan dia

menganggap tidak mengapa. Dia berkata, 'Diberitakan kepadaku

bahwa seorang laki-laki di Mesir bemama Jabalah menikahi istri

seorang laki-laki (setelah ditinggal suaminya) dan anak perempuan

laki-laki tersebut dari istrinya yang lain'." Ad-Daruquthni

meriwayatkan juga dari Aypb, dari Ibnu Sirin, "sesungguhnya

seorang laki-laki dari penduduk Mesir yarl;g tergolong sahabat,

bernama Jabalah " Lalu disebutkan seperti di atas.

,.-+ro* ) jd p i7'i;Jaii 6t Hasan tidak menyukainya

suatu lrali, namun kemudian dia berlata, "Tidak mengapa"). Ad-

Daruquthni meriwayatkannya di akhir atsar terdahulu, lL-ijt oL? )
;ifi" (Adapun At Hasan tidak menyukainya). Abu Ubaid

meriwayatkan pada pembahasan nikah dari jalur Salamatr bin
Alqamatr, dia berkat4 "Sesungguhnya aku duduk di sisi Al Hasan,

tiba-tiba dia ditanya seorang laki-laki tentang menikahi seorang

perempuan dengan mantan istri suaminya, maka dia tidak

menyukainya. Sebagian mereka berkat4 'Watrai Abu Sa'id, apakah

engkau berpendapat hal itu terlarang?' Dia pun memandang sesaat

kemudian berkatq 'Menurutku hal itu tidak mengapa'." Ibnu Abu

Syaibah meriwayatkan dari Ikrimatr batrwa dia tidak menyukainya.

Sementara dari Sulaiman bin Yasar, Mujahid, dan Asy-Sya'bi,

semuanya berkat4 "Hal itu tidak mengapa."
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4 e e C:',;.,p i.f,,;i.;r;st-&t@t Hasan bin At

Hasan bin Ali mengumpulkan antara dua anak perempuan paman
dalam satu malam). Riwayat ini dinukil dengan sanad yang maushul
oleh Abdurrazzaq dan Abu Ubaid dari jalur Amr bin Dinar, dan

ditambahkan, U.'r:6Jiui W i * *yW u #J -i+ti * at44 4tt*-;i}i :'\r+ (Dalam satu malam; anak perempuan

Muhammad bin Ali dan anak perempuan (Jmar bin Ali. Muhammad
bin Ali berkata, "Dia lebih kami cintai daripada keduanya)
.Atbdrmazzaq meriwayatkan juga dan Asy-Syaf i melalui jalur lain
dari Amr bin Dinar, dari Al Hasan bin Muhammad bin Ali, tanpa

menyebutkan nasab kedua perempuan itu dan tidak pula mengutip
perkataan Muhammad bin Ali, hanya saja dia menambahkm, |p6
gpU';-f i;U-l i3r eagi harinya, perempuan-perempuan tidak tahu

kemana mereka pergi).

ir+tiJ, i;'i.it, hft Qabir bin Zaid tidak menyukainya

karena memutuskan hubungan). Perrryataan ini dinukil Abu Ubaid
dengan sanad yang maushul dat', jalurnya. Abdurrazzak mengutip
riwayat serupa dari Qatadatr dan ditarnbahkan, "Tidak haram."

;4i it15;'$|y| jui lAor *iAi @on tidak ada

padanya pengharaman berdasarkan firman Allah, "Dihalalkan bagi
kamu apa-apa selain itu"). lni termasuk fikih dari Imam Bul*rari.
Pemyataan serupa sebelumnya telah ditandaskan Qatadah. Ibnu Al
Mundzir berkata, "Saya tidak mengetahui seorang pun membatalkan
pernikatran ini." Dia berkata pula, "Mereka yang membolehkan
menggunakan analogi dalam perkara seperti ini, berkonsekuensi
mengharamkannya, dan Jabir telah mengisyaratkan illat (dasar
penetapan hukum) dengan perkataannya, 'karena memufuskan
hubungan', yakni perbuatan itu dapat menyebabkan hubungan mereka
terputus, karena adanya persaingan antara para istri yang dimadu.',
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Pada pembahasan mendatilng akan disebutkan penegasan

tentang illat tersebut dalam hadits larangan mengumpulkan antara

seorang perempuan dan bibinya. Bahkan hal itu disebutkan secara

tekstual pada semua kerabat. Abu Daud meriwayatk* d*i Ibnu Abu

Syaibah dari riwayat mursal Isa bin Thalhah, *Vht.,l.r l' J';i r4
e-;yit aie; W.U ,P:rpt'63.jui't j (Rasututtah sAW metarang

menikahi seorang perempuan dan dimadu dengan kerabatnya, karena

khawatir memutusknn hubungan [kerabatJ). A1 Khallal meriwayatkan

dari Ishaq bin Abdullah bin Abu Thalhah, dari bapaknya, dari Abu

Bakar, IJmar, dan Utsman, bahwasanya- mereka tidak menyukai

mengumpulkan antara kerabat karena khawatir terjadi kebencian satu

sama lain. Praktik tersebut dinukil dari Ibnu Abu Laila dan dari Ztfat.
Akan tetapi ijma' telah menyelisihinya sebagaimana dikatakan oleh

Ibnu Abdul Barr,Ibnu Hazm, dan lainnya.

i['-)t * ip I er,fi rit ,t* i.t f a;52',ra: (Ikrimah berknta

dari lbnu Abbas, "Apabila seseorang berzina dengan saudara

perempuan istrinya, maka istrinya tidak haram baginya")- lnt adalah

pandangan Ibnu Abbas bahwa maksud 'mengumpulkan dua

perempuan bersaudara' adalah jika disertai akad nikah. Atsar Ibnu

Abbas ini diriwayatkan Abdurrazzaq melalui sanad yangmaushul da;j

Ibnu Juraij, dari Atha', dari Ibnu Abbas, tentang seorang. laki-laki

berzina dengan saudara perempuan istrinya, dia berkata, Jtl;'f ;";;
'Jr;r * i.,-U l, y? (Dia telah melangkahi keharaman kepada

keharaman lain, namun istrinya tidak haram baginya). Ibnu Juraij

berkata, "sampai kepadaku dari Ikrimah sama seperti itu." Ibnu Abu

Syaibah meriwayatkan dari Qais bin Sa'ad, dari Atha', dari Ibnu

Abbas, dia berkata, 6r,t -n ?f li yr J\e-? :jv (Dia melewati

dua keharaman kepada keharaman lain, namun istrinya tidak haram

baginya).Ini adalah pendapat jumhur ulama, tetapi ada sekelompok

ulama yang menyelisihinya, seperti yang akan dijelaskan.
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*l'iaiiir.,;iur|jirJ-',# f c.ltlif,Jr f 'ei(.i, ,;;- * atV.s

';i *"|f-),i lDirt*oyotkan dari Yahya Al Kindi dari Asy-Sya'bi dan

Abu Ja far, tentang orang yang main dengan anak kecil, apabila dia

menzinahi anak itu maka dia tidak boleh menikahi ibu anak itu).

Dalam riwayat Abu Dzar dari Al Mustamli tercantum 'dan Ibnu

Ja'far' sebagai ganti 'Abu Ja'far'. Namun versi pertamayang menjadi

pedoman. Demikian tercantum dalam riwayat Ibnu Nashr bin Mahdi

dari Al Mustamli seperti mayoritas. Demikian juga diriwayatkan

Waki' dalam Mushannafiya dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Yahya.

*'Cut" lt )u- * ts ,fi-j (Yahva vang disebutkan di sini

tidak dikenal dan tidak ada periwayat lain yang mendukungnya). Dia

adalah Ibnu Qais. Diriwayatkan pula dari Syuraih sebagaimana

dikutip Ats-Tsauri, Abu Awanah, dan Syarik. Perkataan Imam

Bukhari, "tidak dikenal", maksudnya kredibilitas dalam periwayatan

hadits. Adapun tentang identitasnya sudah dapat diketahui dari

periwayatan ulama-ulama di atas. Imam Bukhari menyebutkan dalam

kitabnya At-Tarikh dan Ibnu Abu Hatim tanpa menyebutkan cacatnya.

Ibnu Hibban mencantumkannya dalam kitabnya Ats-Tsiqat

sebagaimana kebiasaannya dalam menyikapi para periwayat yang

tidak dinilai cacat oleh para ulama.

Perkataan yang diriwayatkan Yahya ini telatr dinisbatkan kepada

Sufyan Ats-Tsauri serta Al Auza'i, dan ini pula yang dikatakan Imam

Ahmad, hanya saja dia menambahkan, "Demikian juga bila seorang

laki-laki melakukan liwath (homoseksual) dengan bapak istrinya,

saudara istrinya, atau dengan seseorang yang kemudian mendapatkan

anak perempuan, maka setiap salah satu dari perempuan itu

diharamkan bagi laki-laki tersebut, karena mereka adalah anak

perempuan atau saudara perempuan laki-laki yang telah digaulinya."

Namun, jumhur ulama menentang pendapat ini dan mereka hanya

mengkhususkan pada perempuan yang diikat tali perkawinan.

Pendapat ini merupakan makna zhahir Al Qur'an, berdasarkan firman-
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I.iya, ;,,-jlt'o- ftlltFrbft'&Lr,oVii @an ibu-ibu daripada istri-

istri kamu, dan mengumpulkan dua perempuan bersaudara). Laki-laki
tidak masuk kategori perempuan dan tidak pula saudara perempuan.

Dalam madzhab Syaf i berkenaan seseorang menikahi perempuan

dan melakukan liwath dengannya, apakah anak perempuan itu haram

baginya atau tidak? Dalam hal ini ulama terbagi dalam dua kelompok.
t Ji." "i. "';-!Gt *?:# | W)r$tll qe| it f :ziS, Jtii (rtcrimah

berkata dari lbnu Abbas, "Apabila seseorang berzina dengan

perempuan itu [yalcni saudari istrinyal *gk istrinya tidak haram

baginya"). Pemyataan ini dinukil Al Baihaqi dari Hisyam dari

Qatadah dari Ikrimah tentang laki-laki yang meniduri ibu istrinya, dia
berkata, "Dia telah melanggar dua keharaman, namun istrinya tidak
haram baginya." Sanad riwayat ini shahih. Sehubungan dengan ini
dinukil satu hadits marfu'(langsung dari Nabi SAW), yang dikutip
Ad-Daruquthni dan Ath-Thabarani, dari hadits Aisyah RA, .rt dr'ot
-6i'&P i.r' :1 Wt'e<-"j 617 aiVr &,y )t,f ,y,-, p: *o ?nt

SiG g$r'os 6?:-il-{,lt J:t'Ar it;,:t i:*1i6 (sesunsguhnya Nabi

SAW' ditanya tentang seorang laki-laki yang menggauli seorang

perempuan dalam status haram, lalu dia menikahi anak

perempuannya, atau melalatkan hal serupa kepada seorang anak

perempuan, lalu dia menikahi ibunya, maka beliau SAW bersabda,

"Perbuatan yang haram tidak mengharamkan yang halal, hanya saja

yang mengharamkan apabila dinikahi dengan pernikahan yang

halal"). Dalam sanad keduanya terdapat Utsman bin Abdurrahman Al
Waqqashi, seorang periwayat yang matruk (ditinggalkan). Ibnu Majah

meriwayatkan penggalan darinya dari hadits Ibnu Umar, it.dt i:Ht
bg.ir (Yang haram tidak mengharamkan yang halal). Sanad-nya

lebih baik dibanding yang p€rtama.

'6? M /& it * ts ,f: t i;tb (ox"butkan dari Abu Nashr

dari lbnu Abbas bahwa beliau mengharamkannya). Ats-Tsauri
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mengutipnya dengan sanad yar'g maushul dalam kitabnya Al Jami'
dari jalurnya, "seorang laki-laki mengatakan telah mencampuri ibu

istrinya. Ibnu Abbas berkata kepadanya, 'Istrimu telah haram

bagimu'. Hal itu terjadi setelah dia mendapatkan tujuh anak darinya,

semuanya telah mencapai usia dewasa."

4* f) f 9tu'J,;;- l t:u ts $j @bu Nashr ini tidak

diketahui telah mendengarnya dari lbnu Abbas). Demikian yang

dinukil mayoritas. Dalam riwayat Ibnu Al Mahdi dari Al Mustamli

disebutkan,'ier7-i, J r.- I (tidak diket ahui mendengarny a), dan inilah

yang lebih tepat. Abu Nashr yang dimaksud adalah Bashri Asadi. Dia

dinyatakan tsiqah (terpercaya) oleh Abu Zlr'ah. Sehubungan dengan

permasalahan ini dinukil satu hadits lemah yang diriwayatkan Ibnu

Abu Syaibah dari hadits Ummu Hani', dari Nabi SAW, gt Ji y U
..-id+rl':4i'J eJ'd af;r lbarangsiapa melihat kepada kemaluan

perempuan, maka tidak halal boginya ibu perempuan itu dan tidak
pula anak perempuannya). Dalam sanadnya terdapat periwayat

majhul (tidak diketahui) seperti dikatakan Al Baihaqi.
t, . . ... l. .oi . , ?, o, t o'.-,o ., ..t,
?fo OlJdr J,rl .pt O,-rdt, )t) U 7V5 g* ,J ot-',, ,f SSI-S

a.

fi (Dtrtwayatkan dari Imran bin Hushain, Jabir bin Zaid, Al Hasan,

dan sebagian penduduk lraq, bahwasanya perempuan itu haram

atasnya). Adapun perkataan Imran dinukil Abdtxrazzaqmelalui sanad

y^tg maushul dai Al Hasan Al Bashri. Dia berkata tentang laki-laki
yang berzina dengan ibu istrinya, "Kedua perempuan itu diharamkan

baginya." Sanad riwayat ini bisa diterima. Ibnu Abu Syaibah

meriwayatkannya dari Qatadah, dari Imran, tetapi sanad-nya

munqathi ' (terputus). Sedangan perkataan Jabir bin Zaid dan Al Hasan

dinukil Ibnu Abu Syaibah, dari Qatadah, dari keduanya, dia berkata,

"Istrinya diharamkan baginya." Akan tetapi menurut Qatadah, istrinya

tidak diharamkan baginya, hanya saja dia tidak boleh mencampurinya

hingga berakhir masa iddah perempuan yang dia zinahi.
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Abu Ubaid meriwayatkan melalui jalur lain dari Al Hasan,
..Apabila seseorang berzina dengan ibu istrinya atau anak perempuan

istrinya, maka istrinya diharamkan baginya." Abdunazzaq

meriwayatkan dari Ma'mar dari Qatadah, dia berkata, "Yahya bin

Ya'mar berkata kepada Asy-Sya'bi, 'Demi Allah, perbuatan yang

haram tidak akan pernah mengharamkan yang halal'. Asy-Sya'bi

berkata, 'Benar, sekiranya engkau menuangkan khamer ke dalam air,

maka haram meminum air tersebut'." Qatadah berkata, "Adapun Al

Hasan berpendapat seperti Asy-Sya'bi."

Mengenai kalimat, "sebagian pe-nduduk Irak berkata",

barangkali yang dimaksud adalah Ats-Tsauri, karena dia termasuk

ulama kak yang berpendapat seperti itu. Ibnu Abu Syaibah

meriwayatkan dari Hammad, dari Ibrahim, dari Alqamah, dari Ibnu

Mas'ud, dia berkata, "Allah tidak akan melihat kepada laki-laki yang

melihat kemaluan seorang perempuan dan anak perempuannya."

Dinukil dari Mughirah, dari Ibrahim dan Amir (yuk i Asy-Sya'bi),

tentang seorang laki-laki yang berhubungan intim dengan ibu istrinya,

dia berkata, "Kedua perempuan itu telah haram baginya." Ini pula

pendapat Abu Hanifah dan para pengikutnya. Mereka berkata,
..Apabila seseorang berzita dengan seorang perempuan, maka ibu dan

anak perempuan dari perempuan yang dizinahinya haram baginya."

Dernikian juga dikatakan ulama-ulama lain di luar kak, seperti Atha"

A1 Auza'i, Ahmad, dan Ishak. Ia juga salah satu riwayat dari Malik.

Mayoritas ulama tidak setuju dengan pendapat itu. Alasan mereka

bahwa nikah dalam pandangan syariat hanyalah yang melalui proses

akad, bukan sekadar melakukan hubungan biologis. Disamping itu,

perbuatan zina tidak ada mahar, iddah, dan tidak pula warisan. Ibnu

Abdul Barr berkata,"Para ahli fatwa di seluruh negeri sepakat bahwa

orang yang berzina tidak diharamkan menikahi perempuan yang dia

zinahi, maka menikahi ibu atau anak perempuannya tentu lebih

diperbolehkan lagi."
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et-i- *L,1_ f\\u,o*,* _" ip t i;* ;:',Sts', (Abu

Hurairah berkata, "Tidak haram baginya hingga ditempelkan ke

tanah", yalmi; hingga disetubuhi). Ibnu At-Tin berkata, "Kata yalziqa

menurut ulama yang lain dibaca yulziqa dan inilah yang lebih tepat.

Bila diberi baris 'fathah' termasuk kata laazim (tidak membutuhkan

objek), namun bila diberi baris dhammah maka termasuk kata

muta'addi' (membutuhkan objek). Dikatakan 'laziqa luzuuqan' dan

'alzaqahu bighairihi' (dia tempelkan kepada selainnya). lni adalah

kata kiasan tentang jima' (senggama) seperti dikatakan Imam Bukhari.

Seakan-akan dia menyitir penyelisihan ulama madzhab Hanafi yang

mengatakan, "Seorang perempuan diharamkan bagi seorang laki-laki
jika dia telah menyentuh ibu perempuan itu dan melihat

kemaluannya." Sedangkan makna zhahir perkataan Abu Hurairah,

perempuan itu tidak haram bagi si laki-laki hingga terjadi hubungan

intim.

Dengan demikian dalam masalah ini terdapat tiga pendapat,

yaitu:

Pertcma, madzhab jumhur mengatakan tidak haram bagi laki-
laki itu, kecuali setelah terjadi hubungan intim yang disertai akad

Eikah yang s&.

Ee&a, madzhab Hanafi dan salah satu pendapat Asy-Syaf i,
cumbuan dengan syahwat sarna hukumnya dengan jima' (senggama),

karena ini juga termasuk menikmati, narnun hal ini mesti te{adi
karena sebab yang diperbolehkan, bila tidak, maka tidak memberi
pengaruh dalam hukum, seperti zina.

Ketiga, apabila terjadi jima' (senggama) baik yang halal maupun

haram, maka berpengaruh dalam hukum. Adapun rangsangan-

rangsangan sebelumnya tidak memberi pengaruh apapun dalam

hukum.
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'rS;!lti'rt;'t*Sr jl,]f11 (Hal ini diperbolehkan oleh Said

bin Al Musayyab, (Jrwah, dan Az-Zuhri). Maksudnya, mereka

membolehkan seorang laki-laki untuk tetap bersama istrinya meski dia

telah berzina dengan ibu istrinya itu atau saudara perempuannya, baik

yang dilakukannya hanya berupa rangsangan-rangsangan, atau jima'

itu sendiri. Oleh karena itu, mereka memperbolehkan si laki-laki

menikahi anak perempuan atau ibu perempuan yang dia zinahi.

Abiltrrazzaq meriwayatkan dari jalur Al Harits bin Abdurrahman, dia

berkata: Aku bertanya kepada Sa'id bin Al Musayyab dan Urwah bin

Az-Zubair tentang seorang laki-laki yang-berzina dengan seorang

perempuan, apakah halal bagi laki-laki tadi menikahi ibu perempuan

yang dia zinaln? Keduanya berkata, "Perbuatan yang haram tidak

rnengharamkan yang halal." Pemyataan serupa dinukil juga dari

Ma'mar dari Az-Zuhd. Al Baihaqi meriwayatkan dari Yunus bin

Yazid dat'' Az-Zuhri, dia ditanya tentang seorang laki-laki yang

berzina dengan seorang perempuan, boiehkah laki-laki itu menikahi

anak perempuan dari perempuan tersebut? Dia berkat4 "Sebagian

ularna berkata 'Allah tidak akan merusak yang halal karena perbuatan

haram'."

",5-";rj_j'L 'iJ"I ';lr'JtiLi,\'Sq 6z-zuhri berkatq, Ati

berlcata, "Tidak menjadi ltaram", namun riwayat ini mursal).

Mengenai perkataan Az-Zuhli dinukil AI Baihaqi melalui sanad yang

maushul dari Yahya bin Ayyrb, dari Uqail, darinyq bahwa dia

ditanya tentang laki-laki yang bersetubuh dengan ibu istrinya, dia

berkata, "Ali bin Abu Thalib berkata, 'Perbuatan yang haram tidak

mengharamkan yang halal'." Sedangkan perkataan, "Riwayat ini

mursal", maka dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan, "Hadits ini

mursal", yakni terputus sanad-nya. Imam Bukhari kembali

menggunakan istilah mursal untuk hadits munqathi ' (terputus sanad),

seperti pada pembahasan tentang keutamaan Al Qur'an.



26. Anak-anak Istrimu yang dalam Pemeliharaanmu dari Istri
yang telah Kamu Campuri

:'Jt-i';j ,L.t'r^ J.i;:t) ,)*lt': Jfllt ,y'6 i.t |iu:

i't fl-j * ?" * dt )"A. ,ftst G g6.'o: tuL'.>6

,ti.\t i, ,Fy u.-s', lj,7t?i rj ;.y * *f 't ,A;

etjg;t €.u< I olt*3t p'[1 ,,6\t ]Y e
\t *Ut ,;t', ,tikA j|il:, h rlL?'r ;;'olt

.r1.r ey.t ;t {-i *
Ibnu Abbas berkata, "Kata dukhuul, masiis, dan limaas artinya

jima' (senggama)." Dan orang yang berkata, "Anak-anak perempuan

dari perempuan itu termasuk anak-anak perempuannya yang

diharamkan, berdasarkan sabda Nabi SAW kepada Ummu Habibah,

'Jangan kamu menawarkan kepadaku anak-anak perempuan kamu dan

jangan pula saudari-saudari kamu'." Deinikian juga istri-istri cucu

sama seperti istri-istri anak-anak sendiri. Apakah dinamakan

'rabiibah' (anak tiri) jika tidak dalam pemeliharaan? Kemudian Nabi

SAW menyerahkan anak itu kepada orang yang memeliharanya. Nabi

SAW menyebut anak dari anak perempuan sebagai anak.

,rj -iuJ^'1' J;'( 'Lii 'Uu +?f';,1 
'4) *

i',rl ii {dit :Jv ,'qijl li riu S;C ,iu toQl,

, t-ji, C,k't 6t, Jv, *f u.,t i ;';i t,-i)\L.

*'i'j :Jts cr,; ii v:;-, ii a;t :Jv |,-LX'*fi e;
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't', ,!,!..U. ,* *f )G ,a;; ;,rt;.?, #'ri ,;"i; C 6p.t

:*,!: 4i\; iq c.;,lelst Jsi,tt?i
5106. Da'i Zainab, dari Ummu Habibah, dia berkata: Aku

berkata, "Wahai Rasulullah, apakah engkau berminat pada anak

perempuan Abu Sufoan? Beliau bertanya, 'Apa yang harus aku

lakukan?' Aku berkata, 'Menikahinya'. Beliau bertanya, 'Apakah

engkau menyukninya?' Aku berkata, 'Aku tidak dapat memilikimu

sendirian, dan aku ingin orang yang bersamaku adalah saudariku'.

Beliau bersabda, 'sesungguhnya dia tidak hdlal bagiku'. Aku berkata,

'Aku dengar engkau meminang seorang wanita'. Beliau bertanya,

'Anak perempuan (Jmmu Salamah?' Aku berkata, 'Benar!' Beliau

bersabda, 'Walaupun dia bukan anak tiriku, ia tetap tidak halal

bagiku. Alat dan bapalcnya disusui oleh Tsuwaibah. Janganlah kqmu

menawarlran anak-anak perempuanmu kepadalru dan iangan pula

saudari-saudarimu." Al-Laits berkata, Hisyam menceritakan kepada

kami, "Durrahbinti Abu Salamah."

Keteranean lladits:

(Bab dan anak-anak istrima yang berada dalam

pemeliharaanmu d.sri istri yang telah kamu campui). Judul bab ini

dibuat untuk menafsirkan 'ar-rabiibah' (asak tiri) dan maksud kata

' dukhuul' (menggauli). Adapun'ar-rabibah', adalah anak perempuan

dari istri seseorang. Dinamakan demikian karena dia'marbuubah'

(dibina). Maka tidak benar mereka yang mengatakan ia berasal dari

'tarbiyah' (mendidik). Mengenai kata 'dukhuul' ada dua pendapat.

Pertcma, maksudnya adalah iima' (senggama) dan inilah pendapat

paling benar di antara dua pendapat knam Asy-Syafi't. Kedua,

berduaan di tempat sepi, dan ini merupakan pendapat lain dari Imam

Syaf i sertapendapat tiga Imam )rang lain.
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it:,71r $ ,r(^;,Jt ,r-Jlrtif'n, :op& i.r'Svi 6"" Ibnu Abbas

berkata, "Kata dukhuul, masiis, dan limaas artinya jima'). Pada

pembahasan yang tentang tafsir surah Al Maa'idah telah disebutkan

mereka yang mengutipnya dengan sanad yang maushul ymg sampai

kepada Ibnn Abbas dengan tambahan. Abdurtazzaq meriwayatkan

dari Bakar bin Abdullah Al Muzani, dia berkata: Ibnu Abbas berkata,

"Kata dukhuul (masuk), taghasysyi (menindih) , ifdhaa' (menyngkap),

mubaasyaraft '(bercumbt), rdats (rayuan), dao,;t lams (menyentuh),

semuanya berarti jima' (senggama). Sesungguhnya Allah pemalu dan

mulia, Dia menggunakan kata kiasan sesuai apa yang disukai-Nya

untuk menyatakan hal tersebut."

g),3t ,i f,6,'ry 6rL t>A. ,'SA ,tt (Doo orang yang berkata,

"Anak-anak perempuan dari perempuan itu termasuk anak-anak

perempuannya dalam hal pengharaman") Dat'. lafazh ini hingga

akhir, tidak tercantum dalam riwayat Abu Dzar dari As-Sarakhsi, dan

hukum ini telah dijelaskan pada bab terdahulu.

Lt V ?\ *t *itt ,k 4t lit@"'a"sarkan sabda Nabi

SAI{ kepada (Jmmu Habibah...). Pernyataan ini dikutip melalui sanad

yan1 maushul di bab ini. Sisi penetapan hukum darinya terdapat pada

cakupan umum sabdanya, "Anak-anak perempuan kamu", karena

anak dari anak laki-laki juga merupakan anak perempuan,

. o 
)/, 

.' '

9-;ro e L* pJ oli*Y ,i;; ,yi @pakah dinamakan 'rabiibah'

jika ti'dak berada ioto* pemeliharaannya). Dia mengisyaratkan

bahwa pembatasan dalam firman-Nya, 'Yang berada dalam

pemeliharanmu", apakah ayat ini bermakna umum atau mengandung

maJhum mukhalafah? Mayoritas ulama lebih condong menerima

pendapat pertama. Hanya saja masalah ini terdapat perbedaan

sebagaimana yang diriwayatkan Abdtnazzaq dan Ibnu Al Mundzir

serta selain keduanya dari Ibrahim bin Ubaid dari Malik bin Aus, dia

berkata, "Aku pernah memperistrikankan seorang perempuan yang

TATIII'L BAARI _ 193



telah melahirkan anakku, lalu perempuan itu menangis dan aku

merasa sedih karenanya. Aku bertemu Ali bin Abu Thalib dan dia

bertanya kepadaku, 'Ada apa denganmu?' Aku memberitahukan hal

tersebut kepadanya. Dia bertanya, 'Apakah dia memiliki anak

perempuan?' yakni dari selain engkau. Aku berkata, 'Ya!' Dia

berkata, 'Apakah dia berada dalam pengasuhanmu?' Aku berkata,

'Tidak, dia berada di Thaif. Dia berkata, 'Nikahilah dia'. Aku

berkata, 'Lalu dimana firman Allah; dan anak-anak tirimu'. Dia

berkata, 'Dia tidak berada dalam pemeliharaarmu'."

Sebagian ulama muta'akhirin menolak atsar ini dengan alasan

tidak akurat, karena Ibrahim bin Ubaid tidak dikenal. Namun,

pernyataan ini cukup mengherankan, sebab atsar tercebut dikutip Ibnu

Abu Hatim dalam tafsirnya dari Ibrahim bin Llbaid bin Rifa'ah.

Ibrahim adalah seorang periwayat yang tsiqah (terpercaya) dan tabiin

yang terkenal. Bapaknya dan kakeknya adalah sahabat. Atsar ini
shahih berasal dari Ali bin Abu Thalib RA.

Demikian juga dinukil melaiui jalur shahih dart Umar bahwa dia

berfatwa seperti itu, kepada orang yang bertanya kepadanya tentang

laki-laki yang menikahi anak perempuan dan dia beristrikan nenek

anak perempuan itu, namun anak perempuan ini tidak dalam

pengasuhannya. Riwayat ini dinukil Abu Ubaid. Namun, pendapat ini

bertentangan dengan jumhur ulama.

Abu Ubaid menguatkan pendapat jumhur dengan sabda Nabi

SAW, "Janganlah kamu menawarkan kepadaku anak-anak

perempuan kamu." Dia berkata, '?emyataan ini bersifat umum dan

tidak dibatasi pada anak-anak tiri dalam pemeliharaan." Akan tetapi

argumentasi ini perlu ditinjau kembali, karena nash yang mutlaq

(tanpa batasan) harus dihapami dibawah konteks nash muqayyad

(terbatas). Kalau bukan karena adanya ijma' dan kurangnya ulama

yang membantah pendapat tersebut maka pandangan dari Ali RA ini

lebih patut diikuti, karena pengharaman dikaitkan dengan dua perkara;

hendaknya berada dalam pengasuhan, dan telah terjadi jima' dengan

i
I

I
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ibunya, maka anak tiri tidak haram dinikahi hanya dengan adanya

salah satu dari dua sYarat itu.

Jumhur ulama berhujjah pula dengan sabda Nabi SAW, "Kalau

pun dia bukan anak tiriht tetap tidak hatal bagilat " Redaksi seperti

ini terdapat pada sebagian jalur hadits tersebut seperti yang sudah

dijelaskan. Akan tetapi pada sebagran besar jalurnya disebutkan,

"Kalaupun dia bukan anak tiriku dalam pemeliharaanku." Yakni

beliau memberi batasan dengan kata 'pemeliharaanku' sama seperti

dalam ayat. Dengan demikian, mempertimbangkan hal ini dalam

penetapan hukum memiliki landasan yang cukup kuat.

'4j;f^,;;,t\ii'a;:t Pi * Xo' ,p Uteti Q'{abi sAW

menyerahknn anak tirinya kepada orang yang memeliharanya). lni
adalah penggalan hadits yang dinukil melalui sanad yang maushul

oleh Al Bazzar dan Al Hakim dari jalur Abu Ishaq, dari Farwah bin

Naufal Al Asyja'i, dari bapaknya, {let *j # il' ,,l..a '$ o'{S I

Zainab binti (Jmmu Salamah kepadanya don bersabda,

"sesunggahnya etgkau bagiku adclah orang yang menyusui." Dia

berkata, "Dia pun memb*wanya pergt kemudian datang lagi." Beliau

bertanya, "Apa ya*g dil&tksn aftnk itu (luwairiyyah)?" Dia

menjawab, "Dia bersama ibunya [ibu persesusuan] dan aku datang

agar engkau mengajailar").Lalu dia menyebutkan hadits tentang

bacaan saat hendak tidur. Substansi hadits ini dikutip oleh tiga penulis

kitab ls-Sr,r nan tanpa menyertakan cerita di atas.

Asal kisah Zainab binti Ummu Salamah diriwayatkan Imam

Ahmad dan dinyatakan shahih oleh Ibnu Hibban dari Abu Bakar bin

Abdunahman bin Al Harits, bahwa Ummu Salamah mengabarkan

kepadanya, -'z;ij ,fj oT j U* e$t 9;$ - {;-rLst *;$ il
,P ;r+'t * tn'& i, l?j j,e $":iibi tl,ri 'Liti (Ketit<a dia
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fUmmu SalamahJ datang ke Madinah -lalu dia menyebutknn kisah

hijrahnya dan kematian Abu Salamah- dia berkata, "Ketika aku

melahirkan Zainab, Rasulullah SAW datang kepadaku dan

meminangku"). Lalu di dalamnya disebutkan , 9ti)'i"1iW t*,A ,tr
l;,t {ta t'' & }' 

'J"H # er6'Jii qtnt ti rU i.t'} )b ,E &
drLi c;rut ,+si"i1 Jtf' pj *lo' ,p ',;t;* Wi u€ I ^+e
*r h' &'4t',:ri /q i')b tliri G:r:e @tt'e:"'?i t*i ,gi *i grt

, qU' '#: e*i (Beliau SAW datang kepada kami dan berkata,

"Dimana Zainab?" Hingga Ammar -yalcri lbnu Yasir- datang dan

mengambilnya seraya berkata, "Anak ini menghalangi keinginan

Rasulullah SAW." Saat itu Ummu Salamah menyusuinya. Lalu Nabi
SAIV datang dan bertanya, "Dimana Zainab?" Qaribah binti Abu
Umayyah-yalcni saudara perempuan Ummu Salamah-berkata, "Dia
setuju ketika diambil oleh Ammar bin Yasir." Nabi SA\V bersabda,
"Aku alrnn datang kepada knmu malam ini"). Dalam riwayat lain

Imam Ahmad disebutkan , Jri - 'zJ, 
ii ,f- - {oil. *ei o€i 3b ;W

i . cto-,?. ,aJ':?lr 9;.i g2's Jtti 6f b'|'':Att \)b (Ammar datang dan dia

adalah saudaranya-yahti saudara Ummu Salamah-dari pihak ibunya,

lalu dia masuk kepadanya dan mengambil anak itu dari
pengasuhannya lalu berkata, "Biarkanlah dia yang tercela ini").

ti.r yp.r'i.t'Pi {p to, e'4t ,bs Q'{obi SAW menamai anak

daripada anak perempuannya sebagai anak).Ini adalah bagran hadits

yang telah disebutkan melalui sanad yang maushul pada pembahasan

tentang keutamaan dari hadits Abu Bakrah, dan di dalamnya

disebutkan, 3:o 1" r-r,i, .,4,.! bl lr"rungguhnya anakku ini adalah sayyid).

Maksudnya, Al Hasan bin Ali. Imam Bukhari menjadikan hal ini
untuk menguatkan apa yang disebutkan terdahulu di judul bab, bahwa

anak perempuan dari anak laki-laki istri, sama hukumnya dengan anak

perempuan istri.
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Kemudian dia menyebutkan hadits Ummu Habibah, "Aku

berkata, 'Wahai Rasulullah, apakah engkau berminat pada anak

perempuan Abu Sufyan?"' Hadits ini telah dijelaskan pada

pembahasan yang lalu. Adapun lafazh, "Aku disusui dan bapaknya

oleh Tsuwaibah." Yakni Tsuwaibah telah menyusuiku dan menyusui

pula bapak daripada Dunah binti Abu Salamah. Keterangan seperti ini

disebutkan secara tegas pada bab terdahulu, "Dia telah menyrsuiku

dan Abu Salamah." Hanya saja aku menyitir perkara ini, karena

penulis kitab Al Masyariq mengutip dari sebagian periwayat dari Abu

Dzar dengan lafazh, "irdha'atniyya" (aku diserahkan untuk disusui),

maka dapat dipastikan dia melakukan kekeliruan dalam penyalinan

naskah. Cukuplah untuk menolaknya, sabda beliau SAW dalam

riwayat lain, 1b*"jt,n,,gi'Al$1. 6esrngguhnya dia adalah anak

perempuan saudara persusuanht). Dalam riwayat Muslim disebutkan,
'e;i; 

U.i t16.i3 \*)i ldio *"nyutuihr dan bapalotya Abu Salamah).

'^i ', d;iJri\i ic* $:rr,:A!'SGj loan At-Laits berkata:

Hisyam menceritakan kepada kami, "Durrah binti Ummu Salamah").

Yakni Al-Laits meriwayatkannya dari Hisyam bin Urwah dengan

sanad seperti di awal hadits, dan dia menyebut nama anak perempuan

Ummu Salamah, yaitu Durrah. Seakan-akan Imam, Bukhari hendak

mensinyalir kekeliruan mereka yang menamainya Zainab. Pada

pembahasan yang lalu sudah saya sebutkan bahwa hal ini terdapat

dalam riwayat Al Humaidi dari Sufyan. Imam Bukhari mengutipnya

dari Al Humaidi tanpa menyebutkan namanya. Imam Bukhari

menyebutkan juga hadits ini pada bab berikut dari Al-Laits dari Ibnu

Syihab dari Urwatr, dan dia juga menamainya Durrah
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27. Mengumpulkan Dua Perempuan Bersaudara (dalam

perkawinan) Kecuali yang terjadi pada Masa Lampau

a_1 '.;3'oi ,i?i ilt u.e:t'|"0i *;ta4 ;.1 f
/, o olori 4,*lcf' ,i' J;r6-,'*ti 'Uu +?fLi ";;i;'+1r, ,r, 41J* u'.5 ,i ,* {&J, iJu ,ot*al,

v *r--ri Ly:rt*4 *\t *Utiut ,;l f e,f ,6
i'r;'6s oi'*-;'afi Ll";i 9i,; ,at Jt-, c- ,'.i ,C'H-
'6,'f ) yt; : Jtt,i,'aI',ta7L ?f'a :,5o,* gri 4
''!: ,if-b')i ,*ra')t o, gihr 6\'d,''L 6 er d

.k;i \i|&.6. * * f ti,^;:; *
5107. Dari Ibnu Syihab, bahwa Urwatr bin Az-Zubur

mengabarkan kepadanya, sesungguhnya Zainab putri Abu Salamatr

mengabarkan kepadanya, IJmmu Habibatr berkata, "Aku berkata,

'Watrai Rasulullatr, nikahilatl saudara perempuanku putri Abu

Suffatr'. Belaiu bertanya, 'Engkau menyukainya?'Aku berkata, 'Ya,

aku tidak dapat memiliki dirimu seorang diri, dan aku suka orang yang

bersamaku dalam kebaikan adalah saudariku'. Nabi SAW bersabda,

'sesungguhnya yang demikian tidak halal bagilru'. Aku berkata,

'Wahai Rasulullatr, demi Allah, kami memperbincangkan engkau

ingin menikatri Durrah anak perempuan Abu Salamatr'. Beliau

bersabda, 'Anak perempuan Ummu Salamah?' Aku berkata, 'Benar'.

Beliau bersabda, 'Demi Allah, knlaupun dia bul<an anak tirilat yang

berada dalam pengasuhanla4 ia tetap tidak halal bagilat. Dia adalah

anak perempuan saudaraht sepersusuan. Alu dan Abu Salamah
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disusui oleh Tsuwaibah. Janganlah kamu menawarkan kepadalat

anak-anak perempuanmu dan j angan pul a s audari-s antdarimu' ."

l(elgIgng4:
(Bab dan mengumpulkan dua perempuan bersaudara). Imam

Bukhari menyebutkan hadits Ummu Habibatr, karena adanya sabda

beliau SAW, "Janganlah kamu menawarkan kepadaku anak-anak

perempuanmu dan jangan pula saudari-saudarimz. " Menikahi dua

perempuan bersaudara dalam satu masa adalatr haram menurut rjma',

baik keduanya adalah saudari kandung, saudari sebapak, atau saudari

seibu, baik dari segl nasab maupun persusuan. Namun, terjadi

perbedaan jika keduanya harrba sahaya. Sebagian ulama salaf

memperbolehkan menikahi keduanya sekaligus. Pendapat ini
merupakan riwayat dari Ahmad dan jumhur. Namun, para atrli fikih
tidak memperbolehkannya. Hal itu seperti mengumpulkan antara

perempuan dan bibinya dari pihak bapak atau dari pihak ibu, jika
mereka berstatus budak. Ats-Tsauri menukil pula pendapat dari aliran

Syl'ah yang membolehkannya.

28. Tidak Boleh Memadu Perempuan dengan Bibinya

;ah,;* !:tJ;, fi:Ju^-hr €r\e '*',#t*
,r g'* ,.t, \jt; JG3 ,q;',)1 n4* sri',r;t I of rL.''

.;;; ,rj *,:uifut
5108. Dari Asy-Sya'bi, dia mendengar Jabir RA berkata,

"Rasulullah SAW melarang mengumpulkan (memadu) seorang

perempuan dengan bibinya dari pihak bapak atau bibinya dari pihak

ibu." Daud dan Ibnu Aun berkata dari Asy-Sya'bi, dari Abu Hurairatr.
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,gr\t *
e

:)v S's

/^
+li ilt * bt'J;3Li ,A?ut urr?i; oj?

@cj tf-t\ ;. \jl&, {r;t ;'& |
5109. Dari Al A'raj, dari Abu Hurairah RA, sesungguhnya

Rasulullah sAw bersabda, *Tidaklah dihimpun (dalam perknwinan)

seorang perempuan dan bibinya dari pihak bapak ataupun seorang

perempuan dan bibinya dari pihak ibu"'

6 ,iei;:; (:'*'^fr ,i'ti U q ;:c iu"q;:) ;
,r#:e'rif;r, ,$ S'?r;t3<"of'&'t *?"t ;*'o1t

ilirtajq-wj il-,s'5

5110. Dari Az-Zlhi, dia berkata: Qabishah bin Dzu'aib

menceritakan kepadaku, sesungguhnya dia mendengar Abu Hurairah

berkata, "'Nabi sAw melarang memadu seorang perempuan dengan

bibinya dari pihak bapak, dan memadu seorang perempuan dengan

bibinya dari pihak ibu." Kami pun berpandangan bibi bapaknya dari

pihak ibu menempati Posisi itu.

'rXc *v")t a t;? t"lv 
'-.;,;l,G f

.Jt
5111. Karena urwatr menceritakan kepadaku oari eisyatr, aia

berkata, "Haramkan karena persusuan sebagaimana haramnya karena

hubungan nasab."

c ;: it';'o<)
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Keterangan Hadits:

(Bab tidak boleh menikahi perempuan bersama bibinya dari
pihak bapak). Yakni dan tidak pula bibinya dari pihak ibu. Lafazh ini
adalah riwayat Abu Bakar bin Abu Syaibah dari Abdullah bin Al
Mubarak dengan sanad seperti pada hadits di atas. Demikian juga

dalam riwayat Imam Muslim dari Yahya bin Abu Katsir, dari Abu
Salamah, dari Abu Hurairah, dan dari jalur Hisyam bin Hassan, dari

Muhammad bin Sirin, dari Abu Hurairah RA.

Imam Bukhari meriwayatkan hadits pertama di bab ini dari

Abdan, dari Abdullah, dari Ashim, dari Asy-Sya'bi, dari Jabir RA.

Ashim yang dimaksud adalah Ibnu Sulaim Al Bashri Al Ahwal.

Adapun pernyataan dalam sanad, 'Dari Asy-Sya'bi, dia mendengar

Jabir", hanya dikutip oleh Ashim.

i;-:"e eri'i,, 0 ptur f )f ;.riiirs'laj loaud dan rbnu Aun

berkata, dari Asy-Sya'bi, dari Abu Hurairah).Adapun riwayat Daud

yakni Ibnu Abu Hind dinukil melalui sanad maushul oleh Abu Daud,

At-Tirmidzi, dan Ad-Darimi, dari jalumya, dia berkat a, '# 9O ti.r-

otz ir;sr'tJt'01 ,# rui *v \, & l' J:bt'oi ,i;:; i vtsi ,niSsr

i,t-i+f *;u.'tar 11 ,Wi1&#t l,qlu *'r ;,t ri,W
.rs)!,o-sr ,P o|#t lj ,rs:r!r1 ,P o#t (Amir -yatoi Asy-Sya'bi-

menceritakan kepada knmi, Abu Hurairah memberitakan kepada

kami, Rasulullah SAW melarang memadu perempuan dengan bibinya
dari pihak bapak, atau perempuan dengan bibinya dari pihak ibu,

atau bibi dari pihak bapak dengan anak perempuan saudaranya yang
laki-laki, atau bibi dari pihak ibu dengan anak perempuan

saudaranya yang perempuan, tidak yang muda dengan yang tua, dan

tidak pula yang tua dengan yang muda). Sedangkan redaksi riwayat

Ad-Darimi dan At-Tirmidzi, sama sepertinya. Sementara redaksi

riwayat Abu Daud, 4{e sJb li W ,;r.if,Jjlt'& | Qidak boleh

memadu perempuan dengan bibinya dari pihak bapak, dan tidak pula
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dengan bibinya dari pihok ibu). lmam Muslim meriwayatkan dari

jalur lain dari Daud bin Abu Hind, dia berkata, "Dari Muhammad bin

Sirin, dari Abu Hurairah." Daud telah menukil riwayat ini dari dua

orang guru. Ia akurat sebagai riwayat Ibnu Sirin dari Abu Hurairah

melalui jalur lain.

Adapun riwayat Ibnu Aun -yakni 
Abdullah- dikutip An-

Nasa'i melalui sanadyangmaushul dat', Khalid bin Al Harits, dengan

redaksi, r41e Ab t')L4* dbif;J g3i:J (tidak boleh memadu

perempuan dengan bibinya dari pihak bapak, dan tidak boleh pula

dengan bibinya dari pihak ibu). Kemudian kami dapatkan dalam kitab

Fawa'id Abu Muhammad bin Abu Syuraih melalui jalur lain dari Ibnu

Aun, dengan lafazh, +i $.1\i Wi $\ *'rr-At 1(jbi ,# (Beliau

melarang memadu perempuan dengan anak perempuan saudaranya,

atau anak perempuan saudarinya). Tampaknya, kedua jalur ini sama-

sarna akurat. Hammad bin Salamah meriwayatkannya dari Ashim, dari

Asy-Sya'bi, dari Jabir atau Abu Hurairah.

Al Baihaqi menukil dari Asy-Syaf i bahwa hadits ini tidak

diriwayatkan melalui jalur yang diakui atrli hadits kecuali dari Abu

Hurairah. ta telatr dinukil melalui sejumlah jalur, niunun tidak

dianggap akurat oleh pare pakar hadits. Al Baihaqi berkata,

'T(myataan seperti yang dia kataka& Hadits ini telah diriwayatkan

dari Ali, Ibnu Mas'ud, Ibnu lJmar, hnu Abbas, Abdullah bin Amr,

Anas, Abu Sa'id, dan Aisyah. Namun, tidak satupun yang memenuhi

kriteria V,ttab Shahih. Hanya saja keduanya (Imam Bukhari dan

Muslim) sepakat dalam mencantumkan hadits Abu Hurairah.

Imam Bukhari mengutip riwayat Ashim dari Asy-Sya'bi dari

Jabir, lalu dia menjelaskan perbedaan pada Asy-Sya'bi dalam hadits

itu, dan dia berkata, "Para pakar berpendapat riwayat Ashim ini keliru.

Adapun yang benar adalah riwayat Ibnu Aun dan Daud bin Abu

Hind." Namun, dalam pandangan Irnam Bukhari, perbedaan yang

dimaksud tidak menyebabkan hadits itu cacat, karena Asy-Sya'bi
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lebih masyhur dalam mengutip riwayat Jabir dibanding riwayat Abu

Hurairah. Sementara hadits tersebut memiliki jalur-jalur lain dari Jabir

yang sesuai kriteria kitab Shahift. An-Nasa'i meriwayatkan dari Ibnu

Juraij, dari Abu Az-Zubair, dari Jabir. Hadits ini terbukti pula akurat

dinukil melalui beberapa jalur dari Jabir, sebagaimana ia juga terbukti

akurat melalui beberapa jalur dari Abu Hurairah RA, maka masing-

masing kedua jalur itu terdapat hal-hal yang menguatkannya.

Mengenai perkataan sebagian orang -seperti 
dinukil Al

Baihaqi- yang melemahkan hadits itu dari Jabir, sangat bertentangan

dengan penegasan At-Tirmidzi, Ibnu Hibban, dan selain keduanya,

tentang keakuratan hadits yang dimaksud. Cukuplah sebagai bukti

akurasi jalur ini bahwa Imam Bukhari mengutipnya dengan sanad

yang maushul. Ibnu Abdul Ban berkata, "Sebagian ahli hadits

mengklaim bahwa hadits ini tidak diriwayatkan kecuali dari Abu

Hurairah melalui jalur yang shahih. Seakan-akan mereka tidak menilai

hadits Asy-Sya'bi dari Jabir sebagai hadits shahih, namun hanya

menilai shahih hadits Abu Hurairah. Padahal kedua hadits itu sama-

sama shahift. Mengenai nukilan Al Baihaqi bahwa mereka menukil

dari para sahabat selain kedua sahabat ini, maka sungguh pernyataan

serupa disampaikan juga oleh At-Tirmidzi, dia berkata, "Sehubungan

dengan masalah ini dinukil pula dari...", akan tetapi dia tidak

menyebut Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, dan tidak pula Anas. Bahkan dia

menggantikan mereka dengan Abu Musa, Abu Umamah, dan

Samurah."

Kemudian saya menemukannya juga dinukil dari hadits Abu

Darda', Itab bin Usaid, Sa'ad bin Abu Waqqash, dan Zainab istri Ibnu

Mas'ud. Maka jumlah mereka yang meriwayatkan 
-selain 

yang

disebutkan pertama- adalah 13 orang. Hadits-hadits mereka

tercantum dalam riwayat Ibnu Abu Syaibah, Ahmad, Abu Daud, An-

Nasa'i, Ibnu Majah, Abu Ya'la, Al Bazzar, Ath-Thabarani, Ibnu

Hibban, dan selain mereka. Kalau bukan khawatir terlalu panjang

niscaya akan saya paparkan secara detail.
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Dalam redaksi hadits Ibnu Abbas yang dikutip Ibnu Abu Daud

disebutkan bahwa beliau tidak menyukai mengumpulkan antara bibi

dari pihak bapak dan bibi dari pihak ibu. Begitu pula mengumpulkan

antara dua bibi dari pihak bapak serta mengumpulkan dua bibi dari

pihak ibu. Kemudian dalam riwayatnya yang dikutip Ibnu Hibban, iri

|#e1i"# u,t';)i ri1.#t|rtt: lrJtt *t ';r.'aiVr v\i oi (betiau

melarang memadu perempuan dengan bibi dari pihak bapak dan bibi

dari pihak ibu. Beliau bersabda, "sesungguhnya jika kamu fkaum

wanital melakukan hal itu, maka kamu telah memutuskan hubungan

kekeluargaan lcamu").

Asy-Syaf i berkata, "Larangan mengumpulkan perempuan-

perempuan yang disebutkan itu dalam pernikahan merupakan

pendapat ahli fatwa yang aku temui. Tidak ada perbedaan di antara

mereka dalam hal itu." At-Tirmidzi berkomentar setelah mengUtip

atsar tersebut, "Demikianlah praktik yang berlaku di kalangan

mayoritas ahli ilmu. Kami tidak mengetahui perbedaan di antara

mereka. Tidak halal basr seseorang mengumpulkan seorang

perempuan dengan bibinya dari pihak bapak atau dari pihak ibu, dan

tidak boleh memadu seorimg perempuan dengan bibinya dari pihak

bapak atau dari pihak ibu."

Ibnu Al Mundzir berkata, "sampai hari ini, saya tidak tahu ada

perbedaan tentang larangan hal itu. Hanya saja yang membolehkannya

adalah sekelompok pengikut aliran Khawanj' Apabila hukum telah

eksis berdasarkan sunnah dan ahli ilmu sepakat mengamalkannya,

maka tidak ada lagi faidah pendapat yang menyelisihinya."

Demikianlah, pemyataan adanya ijma' dikutip Ibnu Abdul Barr, Ibnu

Hazm, Al Qurthubi, dan An-Nawawi' Namun, Ibnu Hazm

mengecualikan Utsman Al Batti, salah seorang ahli fikih senior di

kalangan ulama Bashrah. Sedangftan An-Nawawi mengecualikan

sekelompok pengikut Khawarij dan Syi'ah. Adapun A1 Qurthubi

hanya mengecualikan pengikut Khawarij. Adapun lafazh



pemyataannya, "P ara pengikut aliran Khawarij memilih membolehkan

mengumpulkan dua perempuan bersaudara, dan mengumpulkan

seorang perempuan dengan bibinya dari pihak bapak atau ibu dalam

pernikahan. Akan tetapi penyelisihan mereka tidak perlu dihiraukan,

sebab mereka memang telah keluar dari agama." Akan tetapi

penukilannya dari mereka yang membolehkan mengumpulkan dua

perempuan bersaudara terdapat kekeliruan yang fatal, sebab kaidah

dasar Khawarij adalah berpegang kepada dalil-dalil Al Qur'an tanpa

menyelisihinya sedikit pun. Hanya saja mereka menolak hadits-hadits

karena kurang percaya akan keakuratannya. Sementara pengharaman

mengumpulkan dua perempuan bersaudara ditetapkan oleh nash-nash

Al Qur'an. Kemudian Ibnu Daqiq Al Id menukil larangan

mengumpulkan seorang perempuan dengan bibinya dari pihak bapak

dari mayoritas ulama tanpa menyebutkan lebih rinci mereka yang

menyelisihinya.

'e<j.j-li'r'c&j-|J (tidak ditampulkan dan tidak dimadu). Semua

ini terdapat dalam riwayat dalam bentuk berita tentang pensyariatan,

tetapi di dalamnya terkandung larangan, demikian menurut Al
Qurthubi.

# oJb (memadu dengan bibinya dari pihak bapak). Secara

zhahirny4 larangan ini berlaku khusus jika salah seorang dinikahi
lebih dahulu dan kemudian yang satunya lagi. Akan tetapi

disimpulkan darinya larangan menikahi keduanya secara bersamaan,

karena menikahi keduanya dalam satu akad sekaligus berdampak pada

kedua akad itu yaitu sama-sama batal. Adapun bila satu persatu, maka

akad yang terakhir dianggap batal.

iJ{Jt * Wjele ,si (Kami menganggap bibi bapalcnya dari

pihak ibu menempati posisi itu). Yalrrut kami berkeyakinan, hukumnya

sama seperti itu dalam hal pengharaman.
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Ll eolr:i"o\ (karena Urwah menceritakan kepadaku.,.).

Penetapan hukum tersebut dari hadits ini perlu ditinjau lebih lanjut.

Seakan-akan dia bermaksud menggabungkan dalam apa yang

diharamkan karena hubungan pernikahan, apa-apa yang diharamkan

karena nasab. Sebagaimana diharamkan karena hubungan penyusuan,

apa yang diharamkan karena hubungan nasab. oleh karena bibi bapak

dari pihak ibu sebab persusuan tidak halal dinikahi, maka demikian

juga bibi bapak tidak boleh dikumpulkan dengan anak perempuan

anak laki-laki dari saudara laki-lakinya. Penjelasan hadits Aisyah ini

sudah dipaparkan terdahulu.

An-Nawawi berkata, o'Jumhur ulama berhujjah dengan hadits-

hadits ini dan mereka menggunakannya untuk membatasi cakupan

umum firman Allah,.:LJ,i ,ryr; E ,yii @ihalalkan bagi kamu apa-

apa selain itu). Jumhur ulama membolehkan membatasi cakupan

umum Al Qur'an dengan hadits-hadits ahad. Adapun penulis kitab Al

Hidayah dari kalangan madzhab Hanafi menyatakan bahwa hadits ini

termasuk hadits-hadits masyhur yang boleh ditambahkan kepada Al

Kitab."

29. Syighar (Nikah tukar-menukar anak perempuan tanpa

mahar)

*3 #, i' ,J- lnt'Jt-., oi t?L?nt *at * qt * er V
,.;)r L\:;ti ;" +t.t So'St e':i'oi'rd:l| .)At * ,#

"Ottlo t;{;.'; *it

5112. Dari Nafi,, dari Ibnu umar RA, "Sesunggutmya Rasulullatr

SAW melarang nikah syrghar. Syrghar adalah seseorang menikahkan

anak perempuannya dengan syarat laki-laki yang menikahinya
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hendaknya menikahkan pula anak perempuannya kepadanya tanpa ada

mahar di antara keduanya."

Keterangan Hadits:

7i3Jt ,.p ,4 (Melarang syighar). Dalam riwayat Ibnu Wahab

dari Malik, 1iilt g+'* 
"4 

(melarang pernikahan Sfighar).

Demikian disebutkan Ibnu Abdul Barr, dan inilah maksud mereka

yang tidak mencantumkannya.

Lt ...t ":;r"S-+}tt\:;Lf iri3.--lri gyighar adatah seseorans

menikahkan anak perempuannya...). Ibnu Abdul Barr berkata,

"Penafsiran syighar disebutkan oleh semua periwayat dari Malik."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, hal ini tidak menolak kenyataan bahwa

Abu Daud telah meriwayatkannya dari Al Qa'nabi tanpa menyebut

penafsirannya. Demikian pula At-Tirmidzi dari Ma'an bin Isa, sebab

keduanya meringkasnya dalam karya mereka. Bila tidak, maka An-
Nasa'i meriwayatkan dari Ma'an disertai penafsiran. Begitu pula Al
Khathib di kitab Al Mudraj meriwayatkan dari jalur Al Qa'nabi.
Benar, para periwayat yang menukil dari Malik berbeda dalam

memastikan sumber penafsiran itu. Kebanyakan mereka tidak

menisbatkannya kepada seoralg pun. Oleh karena itu, Imam Syaf i
sebagaimana dikutip AI Baihaqi di kitab Al Ma'rifah berkata, "Saya

tidak tahu apakah penafsiran itu berasal dari Nabi SAW, atau dari

Ibnu Umar, atau dari Nafi', atau dari Malik." Adapun Mihraz bin Aun
dan selainnya menisbatkannya kepada Malik.

Al Khathib berkata, "Penafsiran syighar bukan berasal dari

perkataan Nabi SAW. Bahkan ia adalah pernyataan Malik yang dia

gabungkan kepada teks hadits dari Nabi SAW. Hal ini telah dijelaskan

Ibnu Mahdi, A1 Qa'nabi, dan Mihraz bin Aun." Lalu dia memaparkan

riwayat dari mereka. Riwayat Mihraz bin Aun dinukil Al Ismaili dan

Ad-Daruquthni di kitab Al Muwatha'at datdiriwayatkan juga olehnya
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dari Khalid bin Makhlad, dari Malik, dia berkata, "Aku mendengar

bahwa Syighar adalah seseorang menikahkan...". Riwayat ini

menunjukkan bahwa penafsiran itu dinukil oleh Malik bukan

perkataannya sendiri.

Dalam riwayat Imam Bukhari'seperti akan disebutkan pada

pembahasan tentang meninggalkan tipu muslihat dari Ubaidillah bin

Umar, dari Nafi', bahwa penafsiran tersebut berasal dari Nafi'. Adapun

tafazhnya, if';-l. t l61.Jr 6 euJ.'ai'* * yt:t#'Sv luuaiaiilah bin

[Jmar berkata, "Aku berkata kepada Nafi', 'Apaknh syighar itu?"' Lalu

dia menyebutkannya). Barangkali Malik juga menukilnya dari Nafi'.

Abu Al Walid berkata, "Secara zhahir merupakan bagian hadits, dan

seharusnya dipahami demikian hingga ada bukti bahwa ia adalah

perkataan periwayat, yaitu Nafi'." Saya (Ibnu Hajar) katakan, bukti

yang dimaksud telah ada. Namun, kenyataan Nafi' tidak

menisbatkannya kepada Nabi SAW, tidak berarti bahwa hakikatnya

juga demikian. Bahkan hal itu tercantum dalam riwayat periwayat

lainnya. Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Usamah dan Ibnu

Nunrair, dari Ubaidillah bin lJmar, dari Abu Az-Zinad, dari Al A'raj,

dari Abu Hurairah, sama seper,tinya tanpa ada perbedaan. Dia berkata,

,*i:, ,#.|*\:?t's.Y *Ti ;r. A,ytiJt- oi';a$ fiJ ;j.r'tri''

€-?i'ai\f:;l;Ai (runu Naweir wnwnbahkan, "A&ptn [nikahJ

syighar adslah seorang laki-taki berlcata kepada lahi-laki lain,

'Nikahkan aku dengan anak perempuanmu dan aku akan

menikahkanmu dengan anak perempuanku' atau 'nikahkan aku

dengan saudara perempuanmu dan aku akan menikahkanmu dengan

saudara perempuanku"'). }{al ini dipahami berasal dari perkataan

Ubaidillah bin Umar yang berasal dari Nafi'. Mungkin juga dia

menerimanya dari ll,:bu Az-Zinad. Kemungkinan kedua ini dikuatkan

oleh penyebutannya dalam hadits Anas, Jabir, dan selain keduanya.

Abdurrazzaq meriwayatkan dari Ma'mar, darj Tsabit dan Aban,

dari Anas yang dinisbatkan kepada Nabi SAV/, (?)r{J,.,)r tr+ 16+ I
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*!\'^iri'J+"jt ,y?, t\i" ol1l,lrt gidak ada syighar dalam Islam.

syighar adalah seorang laki-taki menikahkan laki-laki lain kepada

saudara perempuannya dengan imbalan saudara perempuan laki-laki

tersebut). Al Baihaqi meriwayatkan dari Nafi' bin Yazid, dari Ibnu

Juraij, dari Abu Az-Zubair, dari Jabir, yang dinisbatkan kepada Nabi

SAW, 9rb'ot;b ib'&.,!tb fr9+r9#'& ol'ililti,sU,&J,r,f ,e
oii$tit-b gS d1 (beliau melarang syighar, dan syighar adalah

yang ini menikahkan perempuan ini dengan balasan perempuan ini

tanpa mahar. Kehormatan wanita [kemaluanJ perempaun ini menjadi

mahar bagi perempuan yang satunya dan demikian sebaliknya). Ab_tt

Syaikh meriwayatkan di kitab An-Nikahdari hadits Abu Raihanah, t(

t# c;ia gT|SW itl'a7c,liq 4}{:it ,f 
"4 &, * Xi,r i; u-lr

**rtbb 9;a'2 $esungguhnya Nabi SAW melarang musyagharah,

dan musyagharah adalah seseorang mengatakan, "Nikahkan laki-laki

ini dengan perempuan itu dan perempuan itu dengan laki-laki ini",

tanpa mahar).

A1 Qurthubi berkata, "Penafsiran syighar dengan makna seperti

itu adalah benar, sesuai yang disebutkan ahli bahasa. Sekiranya ia

berasal dari Nabi SAW, maka itulah yang diharapkan, bila berasal dari

perkataan sahabat maka patut diterima, karena dia lebih tahu makna

ucapan dan mengerti situasi dan kondisinya."

Para ahli fikih berteda pendapat tentang; apakah makna zhahir

hadits tersebut perlu dipertimbangkan dalam menetapkan syighar

terlarang, karena di dalamnya disebutkan dua sifat, yaitu; Pertama,

salah satu dari kedua wali menikahkan perempuan dalam

perwaliannya dengan syarat wali yang satunya menikahkan juga

perempuan dalam perwaliannya kepadanya. Kedua, masing-masing

mereka tidak memberikan mahar. Sebagian ahli fikih

mempertimbangkan kedua sifat itu sekaligus. Oleh karena itu,

kelompok ini mengesahkan pernikahan seperti itu bila tidak diiringi
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persyaratan, meski tanpa menyebutkan mahar, atau masing-masing

menikahkan perempuan dalam perwaliannya kepada yang satunya

disertai penetapan mahar.

Kebanyakan ulama madzhab Syafi'i mengatakan illat (dasar

hukum) pelarangan tersebut adalah persekutuan pada kehormatan

wanita (kemaluan), sebab kehormatan masing-masing wanita
(kemaluan) menjadi dasar akad. Padahal menjadikan kehormatan

wanita (kemaluan) sebagai mahar menyalahi maksud akad nikah.

Kebatilan pernikahan ini bukan karena tak disebutkannya mahar,

karena pernikahan tetap sah meski mahar tak disebutkan saat akad.

Namun, mereka berbeda pendapat apabila kedua laki-laki pelaku

pernikahan itu tidak tegas menyebutkan 'kehormatan wanita
(kemaluan)', maka pendapat paling benar menurut mereka adalah sah.

Akan tetapi ditemukan pemyataan tekstual dari Imam Syaf i yang
justru bersebrangan dengannya. Adapun lafazlnya, "Apabila
seseorang menikahkan anak perempuannya atau perempuan yang

berada didalam perwaliannya dengan seorang laki-laki, atas dasar

mahar masing-masing perempuiul itu adalah kehormatan

(kemaluan)nya, atau laki-laki yang satunya menikahkan juga

perempuan dalam perwaliannya, namun tak satu pun di antara mereka

menyebutkan mahar untuk salah seorang perempuan tadi, maka inilah
syighar yang dilarang Rasulullah SAW, dan hukumnya sudah

dihapus." Demikian dinukil Al Baihaqi melalui jahx shahih dari Asy-

Syafi'i. Dia berkata, "la sesuai dengan penafsiran yang dicantumkan

dalam hadits." Kemudian te{adi perbedaan pernyataan Imam Syaf i
tentang pernikahan seperti itu disertai penyebutan mahar. Dalam kitab

Al Imla', dia menyatakan secara tekstual bahwa pemikahan dianggap

batal. Namun, makna zhahir pemyataannya dalam kitab Al
Mukhtashar menunjukkan bahwa pemikahan itu sah. Hanya itulah

yang dinukil dari Asy-Syaf i oleh pemerhati perbedaan madzhab-

madzhab.
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A1 Qaffal berkata, "Illat (dasar hukum) pelarangan itu adalah

ta'liiq (dikaitkan dengan sesuatu) dan tauqiif (tidak dilangsungkan

sebelum ada syarat). Seakan-akan laki-laki itu berkata, 'Pernikahanmu

dengan anak perempuanku tidak resmi sebelum engkau resmi

menikahkanku dengan anak perempuanmu'." Al Khaththabi berkata,

"Abu Hurairah biasa menyamakannya dengan seorang laki-laki yang

menikahkan seorang perempuan dan mengecualikan salah satu

anggota tubuhnya. Pernikahan seperti ini tidak diperselisihkan lagi

kebatilannya. Penjelasannya, si laki-laki menikahkan perempuan

dalam perwaliannya dan mengecualikan kehormatan wanita

(kemaluan)nya untuk dijadikan mahar bagi perempuan yang satunya."

Sementara Al Ghazali berkata di kitab Al Wasith, "Gambarannya yang

sempurna adalah, 'Aku menikahkanmu dengan anak perempuanku

dengan syarat engkau menikahkanku dengan anak perempuanmu, dan

kehormatan wanita (kemaluan) setiap salah seorang mereka menjadi

mahar bagi yang lainnya. Manakala pernikahan anak perempuanku

telah resmi maka telah resmi pula pernikahan anak perempuanmu."

Syaikh kami berkata dalam Y,rtab Syarh At-Tirmidzr, "Sepatutnya

dilambahkan, 'Tidak ada mahar yang lain selain kehormatan wanita
(kemaluan) itu', agar terjadi kesepakatan dalam madzhab tentang

keharamannya."

Al Kharqi menukil dari Ahmad bahwa dia membuat pemyataan

tekstual bahwa illat peLarangan itu adalah tidak adanya penyebutan

mahar. Namun, Ibnu Taimiyah dalam kttab Al Muharrar cenderung

mengatakan bahwa illat dalam hal itu adalah persekutuan dalam

kehormatan wanita (kemaluan). Ibnu Daqiq Al Id berkata, "Pernyataan
tekstual Imam Ahmad merupakan makna zhahir tafsir yang disebutkan

dalam hadits, berdasarkan perkatannya, 'Tidak ada mahar antara

keduanya'. Hal ini memberi asumsi bahwa kerusakan akad terjadi dari

sisi tersebut. Meski ada kemungkinan penyebutan ini karena

hubungannya yarl,g erat dengan faktor yang menyebabkan batalnya

akad tesebut," kemudian dia berkata, "Namun secara garis besar, di
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dalamnya terdapat indikasi bahwa tidak adanya mahar memiliki

pengaruh dalam pelarangan tersebut. Hal ini dikuatkan hadits Abu

Raihanah terdahulu."

Ibnu Abdul Barr berkata, "Para ulama sepakat bahwa nikah

syighar tidak diperbolehkan. Akan tetapi mereka berbeda pandapat

tentang statusnya. Mayoritas mengatakan pemikahan itu dianggap

batal. Namun, dalam salah satu riwayat dari Malik dikatakan harus

dipisahkan sebelum jima' dan tidak dipisahkan bila sudah jima''

Pendapat ini diriwayatkan Ibnu Mundzir dai Al Auza'i. Sementara

para ulama madzhab Hanafi mengatakan pernikahan itu sah dan wajib

diberikan mahar al mitsl (yang biasa diberikan kepada perempuan

yang sepadan dengannya). Demikian pula pendapat Az-Zuhri,

Makhul, Ats-Tsauri, Al-Laits, satu riwayat dari Ahmad, Ishaq, dan

Abu Tsaur. Ia juga adalah salah satu pendapat dalam madzhab Syaf i,

karena perbedaan sisi pandang. Akan tetapi Asy-Syafi'i berkata,

"Sesungguhnya perempuan-perempuan itu adalah haram, kecuali yang

dihalalkan Allah atau hamba sahaya. Apabila disebutkan larangan

tentang suatu pernikahan, maka pengharamannya semakin kuat."

Catatan:

Penyebutan anak perempuan dalam penafsiran syighar hanya

sebagai permisalan. Pada pembahasan terdahulu dari riwayat lain

terdapat penyebutan saudara perempuan. An-Nawawi berkata, "Para

ulama sepakat bahwa selain anak perempuan, seperti saudara-saudara

perempuan, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki, dan selain

mereka, sama dengan anak perempuan dalam hukum tersebut."
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30. Apakah Seorang Perempuan Boleh Menyerahkan Dirinya
kepada Seorang Lelaki?

LJ'):t'jlt

{*t#
ils {; * rb *
i, &"',*;#l

fu,y'St t1;);=ei

1. ,, c / 1 o . c .
cx'liV f ,y.t f ,?W f

t-... . c. , c

coJ,-91 * J

H') r"tJt yL t irr, .'tr; e Llil-\t,d: ,5ri c ,*t
:, o rt cl t

,;tgu.At

r
5113. Dari Hisyam, dari bapaknya, dia berkata, "Adapun

Khaulah binti Al Hakim termasuk perempuan-perempuan yang

menyerahkan dirinya kepada Nabi. Aisyah berkata, 'Tidakkah seorang

perempuan malu mertyerahkan dirinya kepada seorang laki-laki?'

Ketika turun ayat, 'Engkau boleh menangguhkan (menggauli) siapa

yang engkau kehendaki di antara mereka (istri-istrimu)', aku berkata,

'Wahai Rasulullah, aku tidak melihat Tuhanmu melainkan bersegera

memenuhi keinginanmu'." Diriwayatkan Abu Sa'id A1 Mu'addib,

Muhammad bin Bisyr, dan Abdah, dari Hisyam, dari bapaknya, dari

Aisyah. Mereka saling menambahkan satu sarna lain.

Keterangan:

(Bab apakah boleh seorang perempudn menyerahkan dirinya

kepada seseorang lelaki?). Yakni sehingga menjadi halal bagi laki-

laki itu menikahinya dengan sebab tersebut. Perkara ini mencakup dua

benfuk. Pertama, sekadar menyerahkan tanpa menyebut mahar.

Kedua, akad dengan lafazh hibah (menyerahkan). Bentuk pertama

dinyatakan batal oleh jumhur. Namun, diperbolehkan oleh para ulama
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madzhab Hanali dan Al Auza'i. Hanya saja mereka berkata, "Wajib

diberikan mahar mitsl." Al Auza'i berkata, "Apabila seseorang

menikah dengan lafazh hibah dan mensyaratkan tidak ada mahar,

maka nikahnya tidak sah." Dalil jumhur adalah firman Allah dalam

surah Al Ahzaab ayat 50, ,ry#t 9\:t|H1n;b).9 (Sebagai

pengkhususan bagimu, buknn untuk semua orang mulanin). Mereka

memasukkan perkara ini sebagai kekhususan Nabi SAW. Menurut

mereka, Nabi SAW boleh menikah dengan kata hibah tanpa ada

mahar saat pernikahan maupun di masa mendatang. Akan tetapi

kelompok yang membolehkan menjawab bahwa yang khusus bagi

Nabi SAW adalah perempuan yang menyerahkan dirinya, bukan

menyerahkan secara mutlak.

Mengenai bentuk kedua menurut Asy-Syaf i dan sekelompok

ulama bahwa nikah tidak sah, kecuali menggunakan kata 'nikah' atau

'tazwiij'(kawin), karena keduanya adalah kata yang tegas disebutkan

dalam Al Qur'an dan hadits. Namun, kebanyakan ulama berpendapat

bahwa pemikahan tetap sah meski menggunakan kata-kata kiasan.

Ath-Thahawi mengukuhkan pendapat kedua ini dengan

menganalogikan kepada talak (cerai), sebab talak dianggap sah, baik

menggunakan kata-kata yang tegas maupun kiasan asalkan disertai

niat.

lmam Bukhari meriwayatkan hadits di bab ini dari Muhammad

bin Salam, dari Ibnu Fudhail, dari Hisyam, dari bapaknya. Hisyam

yang dimaksud adalah Ibnu Urwah bin Az-Zubair.

t-l'/ U'&'lS (Dia berkata, "Adapun Khaulah...'). Riwayat ini

mursal, sebab Urwah tidak sempat mendapati masa kejadian. Hanya

saja redaksi hadits menunjukkan dia menerimanya dari Aisyah.

Kemudian Imam Bukhari menyebutkan sesudah jalur ini, riwayat

mereka yang menyebutkan Aisyah, tetapi mu'allaq. Pada tafsir surah

Al Alzaab sudah disebutkan dari Abu Usamah, dari Hisyam, sama

seperti itu dengan sanad yang maushul.
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# 'd, {ainti Hakin). Yakni Ibnu Umayyah Al Auqash As-

Sulamiyah. Dia adalah istri Utsman bin Mazh'un dan termasuk

perempuan yang pertama masuk Islam. Ibunya berasal dari bani

Umayyah.

'F)r-jlJt'H (Termasuk perempuan-perempuan yang

menyerahkan). Dalam riwayat Abu Usamah yang disitir terdahulu

disebutkan , 'iiAi tP,i ;tilit',y')tbi * ,4a 6m biasa cemburu

kepada perempuan-perempuan yang menyerahkan diri-diri mereka).

Hal ini menunjukkan perempuan-perempuan yang menyerahkan diri
terdiri dari beberapa orang. Penafsiran tentang mereka sudah

dipaparkan pada pembahasan surah Al Ahzab. Dalam riwayat Abu

Sa'id Al Mu'addib yang akan disebutkan pada kelompok riwayat

mu'allaq dari Urwah, dari Aisyatr, *Xtt ;b ,4,W'*i6fr ,Uiti

#',*riiV'&i @ro berkata, ,,perempuan yang menyerahkan

dirinya kepada Nabi SAW adalah Khaulah binti Hakim"). Hal ini
dipahami dengan arti dia yang pertama melakukan perbuatan itu, atau

sepertinya, tanpa memberikan batasan yang mutlak.

'4bi'a1:r;t # at ,l*,s.oiui llxyah berkata, ,,Tidakkah

perempuan malu menyerahkan dirinya ..."). Dalam riwayat
Muhammad bin Bisyr dari Aisyah bahwa dia biasa mengejek
perempuan-perempuan yang menyerahkan diri-diri mereka.

\e.i:'*oi lUntut menyerahkan dirinya). Dalam riwayat

Muhammad bin Bisyr disebutkan, ?r,& i*;(taWa mahar).

i* ,'F.qi"J|6li lxetrtra turun ayat, ,,Engkau boleh

menangguhkan [menggauliJ siapa yang engkau kehendaki"). Dalam
riwayat Abdah bin Sulaiman.o+ j?ttr ,)J6, @aka Allah menurunknn

ayat, "Engknu boleh menangguhkan...").Riwayat ini lebih jelas

menyatakan ayat itu turun karena sebab tersebut. Al Qurthubi berkata,
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"Perkara yang mendorong Aisyatr mencemooh perbuatan ini adalah

kecemburuan yang telah menjadi tabiat dasar wanita, sebab pada

dasarnya dia telah tahu Allah membolehkan yang demikian bagi Nabi-

Nya. Jika semua perempuan menyerahkan diri mereka kepadanya

niscaya itu masih sedikit."

!f.i d 71;;-ilrr; ,sjl r; @ku tidak metihat Tuhanmu

melainkan bersegera memenuhi keinginanmu). Dalam riwayat

Muhammad bin Bisyr disebutkan, '!(qi 
'J,''LJ 

Uq|!13 rs)\ ,;\
(sesungguhnya aku melihat Tuhanmu bersegera dalam memenuhi

keinginanmu), yakni keridhaanmu. Al Qurthubi berkata, "Perkataan

ini beliau ucapkan karena dorongan kemanjaan serta rasa cemburu. Ia

mirip dengan perkataannya, 'Aku tidak memuji kamu berdua dan aku

tidak memuji kecuali Allah', sebab penisbatan keinginan'kepada Nabi

SAW tidak dapat dipahami secara zhahimya. Beliau SAW tidak

mengucapkan perkataan dan tidak pula berbuat karena dorongan

keinginan. Sekiranya Aisyah mengatakan,'untuk keridhaanmu' maka

itu lebih tepat. Akan tetapi kecemburuan dapat melegitimasi sikap

seperti ini."

L-i-z;$,b ,j *ri * tq *'a*'t ;r. i31;Jil\iit 6 i.1'ortt

?fr ,;b'# (diriwayatkan Abu Said Al Mu'addib, Muhammad bin

Bisyr, dan Abdah, dari Hisyam, dari bapahrya, dari Aisyah, mereka

salin menambahkan satu sama lain). Riwayat Abu Said -yakni,

Muhammad bin Muslim bin Abi Al wadhdhah- dikutip Ibnu

Mardawaih dengan sanad yang maushul pada pembahasan tentang

kitab tafsir dan Al Baihaqi melalui Manshur bin Abi Muzahim secara

ringkas, seperti saya sitir sebelumnyu, ?nt 1* \fil.W c.+i u/r ,U6

*tir'ly nrt {c (Dia berkata, "Perempuan yang menyerahkan

dirinya kepada Nabi sAlt adalah Khaulah binti Hakim"). Adaptn

riwayat Muhammad bin Bisyr dinukil Imam Ahmad melalui sanad

yaflg maushul dainya dengan redaksi yang lengkap' Sedangkan
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riwayat Abdah -yakni Ibnu Sulaiman- dinukil dengan sanad yang

maushul oleh Muslim dan Ibnu Majah dari jalurnya, dan ia sama

seperti riwayat Muhammad bin Bisyr.

31. Pernikahan Orang Yang Sedang Melakukan Ihram

, 6,, .. ro.ulw lz .to

aV al

5114. Dari Jabir bin Zaid, dia berkata, "Ibnu Abbas RA
memberitakan kepada kami, Nabi SAW menikah dan beliau sedang

berihram'."

Keterangan:

(Bab pernikahan orang yang berihram). Seakan-akan Imam

Bukhari berhujjah untuk membolehkarmya, karena dalam bab ini dia
tidak menyebutkan selain hadits Ibnu Abbas yang mengindikasikan
hal itu. Dia tidak mengutip riwayat yang melarangrya. Tampaknya

hadits ini tidak shahih menurut kriterianya. Dia meriwayatkan hadits

di bab ini dari Malik bin Ismail, dari Ibnu Uyainah, dari Amr, dari

Jabir bin Zaid. Amr yang dimaksud adalah Ibnu Dinar. Sedangkan

J abir bin Zaid adalah Abu Asy-Sya'tsa'.

if 'tJi'nt '": * ?nt e',;t t\j ftoti SAW meniknh dan

beliau sedang berihram). Pada bagian akhir pembahasan tentang haji

disebutkan dari Al A\za'i, dari Atha', dari Ibnu Abbas, '$j zf;,4 A\'i
?+ (beliau menikahi Maimunah sementara beliau sedang

berihram). Dalam riwayat Atha', dari Ibnu Abbas, sebagaimana

dikutip An-Nasa'i, ttli'dt+?f $:ty ti *vtot * ;t g\1

6;i ilu N i /.G ?
i c t .r, ,1., "i. \.
?-P f ) fLr *,t' ^'

 
At sf)
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iJ-tr;iA6 ,rr-lilr jt (Nooi SAW menikahi Maimunah dan beliau

sedang berihram. Dia menyerahknn urusannya kepada Al Abbas, lalu

Al Abbas menikahinya kepada beliau). Telah disebutkan pula pada

pembahasan umrah Al Qadha' dari Ikrimah -sama seperti lafazh Al
Auza'i- disertai tambahan, i?|ci6i"Jt\i ',#j 

W, i.t (Beliau

berkumpul dengannya dan dia halal [tidak melakukan ihramJ, lalu

dia meninggal di Sarifl.

Al Atsram berkata, aku berkata kepada Ahmad, "Sesungguhnya

Abu Tsaur berkata, 'Apa lagi alasan untuk menolak hadits Ibnu

Abbas?' yakni setelah terbukti akurat. Dia beliau berkata, 'Hanya

Allah tempat memohon perlindungan. Ibnu Al Musayyab berkata:

Ibnu Abbas telah keliru, sebab Maimunatr berkata, "Nabi SAW

menikahiku di saat beliau halal (tidak ihram)." Disamping itu, hadits

Ibnu Abbas ini bertentargan dengan hadits lJtsman, l2 i/.13 Afi I
t2" t .

a(ij @rang yang berihram tidak boleh menikah dan tidak pula

dinikahkan). Hadits ini diriwayatkan Imam Muslim. Namuq mungkin

ia dipadukan dengan hadits Ibnu Abbas dengan mengatakan hal itu
termasuk kekhususan Nabi SAW.

Ibnu Abdul Barr berkata, "Terjadi perbedaan atsar berkenaan

dengan hukum ini, tetapi riwayat yang mengatakan Nabi SAW

menikahinya di saat beliau halal (tidak berihram) dinukil melalui

sejumlatr jaltr. Sedangkan hadits Ibnu Abbas shahih dari segi sanad.

Namun kekeliruan pada satu orang lebih rawan dibanding kekeliruan

pada sejumlah orang. Minimal posisi kedua hadits ini adalah

bertentangan, maka harus dicari penengatr dari selain keduanya.

Sementara hadits Utsman berstatus shahih tentang larangan menikah

bagi orang yang berihram, maka inilah yang dijadikan pegangan."

Pada bagian akhir pembahasan tentang haji masalah ini telah

dijelaskan secara ringkas. Sebagian mereka memahami hadits Utsman

dengan arti bersenggama'. Namun, pendapat ini disanggah, karena
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pada sebagian jalur hadits tersebut disebutkan, 'J[-:tt'&.li'f$-1
(tidak boleh menikah, tidak boleh menikahkan, dan tidak boleh

meminang). Dalam Shahih Ibnu Hibban terdapat tambahan, $X"li
P ldan tidak pula dipinangkan untulmya). Kemudian hadits Utsman

menjadi lebih kuat, karena bersifat sebagai kaidah. Adapun hadits

Ibnu Abbas adalah kejadian yang bersifat individual sehingga

mengandung sejumlatr kemungkinan. Di antaranya bahwa Ibnu Abbas

berpendapat siapa yang sudah mengalungi hewan .kurban maka

dianggap telah berihram. Sebagaimana hal ini dipaparkan pada

pembahasan tentang haji. Sementara Nabi SA\ry mengalungi hewan

kurbannya ketika umrah dimana beliau SAW menikahi Maimunah.

Maka perkataannya, "Beliau menikahinya disaat beliau berihram",
yakni Nabi SAW melakukan akad dengan Maimunah setelah

mengalungi hewan kurbannya, meski pun belum masuk pada ritual
ihram. Saat itu Nabi SAW mengirim Abu Rafi' untuk meminang

Maimunah, lalu dia menyerahkan urusannya kepada Al Abbas, maka

Al Abbas menikatrkarurya kepada Nabi SAW.

At-Tirmidzi serta Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban,
meriwayatkan dalam kitab Shahift masing-masing, dari Mathr Al
Warraq, dari Rabi'ah bin Abi Abdunahman, dari Sulaiman bin Yasar,

dari Abu Rafi', ./1 W, dr ll; ;i tfr'U$ P, * il' ,p Qtbi
4#. J'1J,|11 e:|'Ck, ,JirV ls"rungguhnya Nabi SAW menikahi

Maimunah saat beliau halal [tidak berihramJ dan berkumpul
dengannya di saat beliau halal [tidak berihramJ, dan alat adalah
perantara di antara keduanya). At-Tirmidzi berkata, "Kami tidak
mengetahui seorang pun yang menukil dengan sanad lengkap selain

Hammad bin Zaid dari Mathr. Adapun Malik meriwayatkannya dari

Rabi'ah dengan jalur mursal.

Kemungkinan lainnya, maksud perkataan Ibnu Abbas, "Beliau
menikatri Maimunah di saat beliau muhrim (berihram)", adalah masuk
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di negeri haram, atau masuk di bulan haram. Al A'sya berkata,

"Mereka membunuh Kisra di malam hari dalam keadaan inuhrim",

yakni pada bulan haram. Sebagian lagi berkata, "Mereka membunuh

Ibnu Affan sang khalifah dalam keadaan muhrim", yakni di negeri

haram. Penakwilan ini yang menjadi kecenderungan Ibnu Hibban

dalam Shahih-nya.

Hadits Ibnu Abbas bertentangan pula dengan hadits Yazidbin Al

Ashm, il, ;i t#'d:i'{t * h' .p ,oht'i:1 (sesungguhnva Nabi

SAW menikahi Maimunah di saat beliau halal [tidak.ihramJ). Imam

Muslim meriwayatkan dari Az-Z'hi,dia beikata , 'de Ui; 'Ag U€i

/V .U)'zSe 6io itu adalah bibinya sebagaimana juga bibi bagi lbnu

Abbas). Imam Muslim meriwayatkan pula_ melalui jalur lain dari

Yazidbin Al Ashm, dia berkata, ;)b h' p !t'S?tt'oi'af;6 e:r'
,* o:.t'aje 1 6!e uv t, J6,Jiv-'i1t V\i Pt (Maimunah

menceritakan lcepadalat, "sesungguhnya Rasulullah SAW

menikahinya di saat beliau halal." Beliau berknta, "Dia adalah bibiktt

sebagaimana juga bibi bagi lbnu Abbas). Adapun alsar Ibnu Al

Musayyab yang disrnyalir oleh Ahmad dikutip Abu Daud.

A1 Baihaqi meriwayatkan hadits ini dari Al Auza'i, dari Atha"

dari Ibnu Abbas. Dia berkata: sa'id bin Al Musayyab berkata, "Ibnu

Abbas melakukan kekeliruan meski yang menikah adalah bibinya.

Tidaklah Nabi SAW menikahi Maimunah kecuali setelah halal (tidak

berihram)." Ath-Thabari berkata, "Pendapat yang benar menurut kami,

pernikahan orang ihram adalahfasid (rusak) berdasarkan hadits shahih

yang berasal dari Utsman. Mengenai kisah Maimunah terjadi

pertentangan." Kemudian dia mengutip dari Ayyrb, dia berkata:

Diberitakan kepadaku bahwa perbedaan tentang pernikahan

Maimunah terjadi karena Nabi sAW mengutus A1 Abbas untuk

menikahkannya dengan beliau, lalu Al Abbas pun menikahkannya.

Sebagian mereka berkata, "Al Abbas menikahkan Maimunah sebelum
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Nabi SAW berihram." Sebagian lagi berkata, "Setelah beliau SAW

berihram." Sementara dinukil melalui jalur yang shahih bahwa Umar

dan Ali serta selain keduanya memisahkan antara orang yang ihram

dengan istrinya. Tentu saja perbuatan ini tidak mereka lakukan kecuali

berdasarkan dalil yang baku.

Catatan:

Pada pembahasan tentang haji saya sebutkan bahwa hadits Ibnu

Abbas ini dinukil juga melalui jalur yang shahih dart Aisyah dan Abu

Hurairah. Hadits Aisyah diriwayatkan An-Nasa'i melalui Abu

Salamah. Ath-Thahawi dan Al Bazzar meriwayatkannya dari Masruq,

dan dinyatakar shahih oleh Ibnu Hibban. Kebanyakan alasan mereka

yang melemahkannya adalah statusnya yang mursal. Namun, hal ini
tidak menyebabkan cacat hadits yang dimaksud. An-Nasa'i berkata:

Amr bin Ali memberitakan kepada kami, Abu Ashim memberitakan

pada kami, dari Utsman bin Al Aswad, dari Ibnu Abi Mulaikah, dari

Aisyah, sama seperti itu. Amr bin Ali berkata: Aku berkata kepada

Abu Al Ashm, "Engkau mendiktekan kepada kami dari catatan dan

tidak ada nama Aisyah di dalamnya." Dia berkata, "Tinggalkanlah
Aisyah hingga aku melihat pada catatan ittt." Sanad hadits ini shahih

kalau bukan karena kisah ini. Namun, ia tetap menjadi riwayat

pendukung yang kuat. Sedangkan hadits Abu Hurairah diriwayatkan

Ad-Daruquthni, tetapi dalam sanad-nya terdapat Kamil Abu Al Alla',
seorang periwayat yang lemah. Hanya saja mungkin ia menjadi kuat

karena dukungan hadits Ibnu Abbas dan Aisyah. Maka di sini terdapat

bantahan bagr perkataan Ibnu Abdul Barr bahwa Ibnu Abbas

menyendiri di antara para sahabat sehubungan pernyataannya, "Nabi

SAW menikahi Maimunah saat beliau berihram." Dikutip dari Asy-

Syabi dan Mujahid melalui jalur mursal seperti itu. Kedua riwayat ini
dinukil Ibnu Abi Syaibah. Ath-Thatrawi meriwayatkan dari Abdullah
bin Muhammad bin Abu Bakar, dia berkata, ".A.ku bertanya kepada

Anas tentang pernikahan orang yang berihram, maka dia berkata, 'Hal

FATIIUL BAARI _ 22I



itu tidak mengapa, ia seperti jual-beli'." Sanad riwayat ini kuat. Hanya

saja termasuk qiyas dengan adanya nash sehingga tidak boleh

dijadikan pedoman. Seakan-akan Anas belum mendengar hadits

Utsman.

32. Rasulullah SAW Melarang Nikah Mufah Pada Kali Terakhir

.; aj#tr' .-lt t; *'),-e,Ct * ,# &: *ht
5115. Dad, Az-hthi, dia berkata: Al Hasan bin Muhammad bin

Ali dan saudaranya Abdullah mengabarkan kepadaku, dari bapak

keduanya, batrwa Ali RA berkata kepada Ibnu Abbas, "Sesungguhnya

Nabi SAW melarang nikah mut'ah dan (makan) dagrng keledai jinak
padamasa Khaibar."

. ,,. I -q.LoarJ-9 cgl;Jl

;; 'r't ii; ot3t

z c, ! e / 'r,1 i.o, 1o.
4.1 c>,t^*,, :dt5 oJ^> d..l f

eu; Ct,,{ ;7 tiiu;
.i ,f6 ut Jt;l

5116. Dari Abu Jamrah, dia berkata: Aku,mendengar Ibnu

Abbas ditanya tentang menikahi perempuan secara mut'ah, maka

beliau memberi keringanan padanya. Maka maula dia berkata

kepadanya, "Sesungguhnya yang demikian itu pada kondisi yang sulit,

dan pada perempuan jumlah sedikit atau sepertinya." Ibnu Abbas

berkata, "Benar!"
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'* ,yi t ,L?\t ; * 'o: o() d:", ,7) sri i.t Jv:
t;ig. 11i,;,4 wt; ;i7t, ,y,r d ,p, ia\t ;* :t );,
ok ?;i er\i t; .tt)tg',6r8'ri tarp'of |;;i'or; ,,Sq'lei v.

\t -* dt ,f 'S? &::,1' *p IiC .7a o6s.7l',aLe a
irezt4a'.?;n*j*

,Jui'J3 * \t * it ,5.,, J-,,
.tde arifi

5117-5118. Dari Jabir bin Abdullah dan Salamatr bin Al Akwa',
keduanya berkata, "Kami berada dalam suatu pasukan, lalu utusan
Rasulullah SAW datang kepada kami dan mengatakan, ,Sesungguhnya

telah diizinkan bagi kamu untuk menikah mut'ah, maka menikahlah
mut'ah'."

5119. Dan Ibnu Abi Dzi'b berkata: Iyas bin Salamah bin Al
Akwa'berkata dari bapaknya, dari Rasulullah sAw, "Siapa saja laki-
laki dan perempuan yang sepakat (untuk nikatr mut'ah) maka
pergauldn di antara keduanya tiga malam. Jika keduanya ingin untuk
melebihkan atau saling meninggalkan maka keduanya dapat berpisah.
Aku tidak tahu, apakah itu khusus untuk kami, atau untuk seluruh
manusia secara umum." Abu Abdullatr berkata, "Ari telah menjelaskan
dari Nabi SAW bahwa hal itu mansukh (dihapus).,'
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@:
(Bab Nabi SAW melarang niknh mut'ah pada kali terakhir).

Maksudnya, menikahkan seorang perempuan sampai batas waktu

tertentu. Apabila batas itu berakhir, maka keduanya pun berpisah.

Pernyataan di judul bab 'pada kali terakhir' memberi asumsi bahwa

pada awalnya perbuatan itu mubah, dan dilarang pada fase terakhir.

Namun, dalam hadits-hadits yang dia sebutkan tidak ada penegasan

demikian. Hanya saja di bagian akhir, Imam Bukhari berkata,

"Sesungguhnya Ali menjelaskan hal itu mansukh (dihapus)."

Kemudian dinukil sejumlah hadits shahih yang melarangnya setelah

sebelumnya di izinkan untuk melakukannya. Adapun riwayat yang

paling dekat masanya dengan masa wafatnya Nabi sAW adalah hadits

Abu Daud, dan Az-Ztrhn, dia berkat q $i$i l-/t * i P3+ t:S

lt';#; aii:Jt'fi ;: e Wt :?;'U g,iJitri",yt'SA ,,(*JiltltJ

gsit $r; e W A *, {p }l' p 6ami berada di sisi (Jmar bin

Abdul Aziz, kami pun membicarakan hukum nikah mut'ah. Makn

seorang taki-laki yang biasa dipanggil Rabi' bin Sabrah berkata, 'Aku

bersalrsi bahwa bapakku menceritakan, sesungguhnya Rasulullah

melarangnya fnikah mut'ahJ pada haji V/ada"'). Saya akan

menyebutkan perbedaan pada hadits Sabrah ini setelah pembahasan

hadits pertama.

Imam Bukhari meriwayatkan hadits pertama di bab ini dari

Malik bin Ismail, dari Ibnu Uyainah, dan Az-Zvhi' dari Al Hasan bin

Muhammad bin Ali dan saudaranya Abdullah, dari bapak keduanya,

dari Ali. Al Hasan bin Muhammad bin Ali, maksu(nya adalah Ibnu

Abu Thalib. Bapaknya Muhammad yang dikenal dengan sebutan Ibnu

Al Hanafiyah. Saudaranya adalah Abdullah bin Muhammad' Adapun

A1 Hasan. Imam Bukhari menukil selain hadits ini darinya. Di

antaranya hadits terdahulu pada pembahasan tentang mandi dari

riwayat Jabir. Kemudian akan disebutkan juga darinya di akhir bab ini

dari Jabir dan Salamah bin Al Akwa'. Sedangkan saudaranya
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(Abdullah bin Mtrhammad) diberi nama panggilan Abu Hasyim. Dia
tidak memiliki riwayat dalam shahih Bukhari selain hadits ini. Dia
dinyatakan tsiqah (terpercaya) oleh Ibnu Sa'ad, An-Nasa'i, dan Al Ijli.
Riwayatnya dinukil dari jalur lain pada pembahasan perang Khaibar
pada pembahasan tentang peperangan, lalu akan disebutkan dari jalur
lain pada pembahasan tentang sembelihan, dan satu lagr pada

pembahasan tentang meninggalkan muslihat. Pada ketiga tempat itu,
dia selalu menyebutkan dengan saudaranya, Al Hasan.

Pada kitab At-Tarikh dia menyebutkan dari Ibnu Uyainah, dari
Az-Znhi, "Al Hasan dan Abdullatr (dua putra Muhammad bin Ali)
mengabarkan kepada kami, dan Al Hasan lebih tsiqah di arfixa
keduanya." Dalam riwayat Ahmad dari Suffan disebutkan, "Al Hasan
paling kami ridhai di antara keduanya. Adapun Abdullah mengikuti
sekte As-saba'iyah." As-Saba'iyah adalah satu selre yang dinisbatkan
kepada Abdullah bin saba', yaitu pemuka dan tokoh Rafidhatr. Begitu
pula Al Mukhtar bin Abu ubaid sependapat dengannya. Ketika dia
menguasai Kufah dan menangkap para pembunuh Al Husain serta
membunuh mereka, maka dia mendapat simpati dari kaum Sy'*,
namun kemudian mayoritas mereka meninggalkannya setelatr tampak
kedustaan darinya. Di antara pendapat As-Saba'iyah adalah
memberikan loyalitas pada Muhammad bin Ali bin Abi Thalib.
Mereka mengklaim dia Al Mahdi dan konon tidak akan meninggal
hingga keluar di akhir z:rman. Sebagian lagi mengakui kematiannya
dan berkeyakinan urusan sesudahnya diserahkan kepada anaknya, Abu
Hasyim (periwayat hadits di atas). Abu Hasyim sendiri meninggar di
masa pemerintahan Sulaiman bin Abdul Malik tahun 98 atau 99 H.

t:"44i ;p (dari bapak keduanya). Dalam riwayat Ad-Daruquthni

di dalam kitab Al Muwatha'at dari yahya bin Sa'id Al Anshari
disebutkan dari Malik, dari Az-zuhri, sesungguhnya Abdullatr dan Al
Hasan (dua putra Muhammad) mengabarkan kepadany4
sesungguhnya bapak keduanya Muhammad bin Ali bin Abi rhalib
mengabarkan keduanya.
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/V fi Jt|'^:t ?tt g.": ty?",ti (Sesungguhnya Ali berkata kepada

Ibnu Abbas). Pada pembahasan tentang meninggalkan tipu muslihat

dijelaskan sebab dia menceritakan hadits ini, | r'V 5t'01'A',PW'oi

Jli ,tj;;t y*t ,si- $esungguhnya dikatakan kepada Ali, "Ibnu Abbas

menganggap tidak ada larangan menikahi perempuan dengan nikah

mut,ah,,). Dalam riwayat Ats-Tsauri dan Yahya bin sa'id, keduanya

dari Malik, dan dikutip Ad-Daruquthni, .J .rt- 
'*t c# it V tl? 

'i
O-r$ 61 ;J$ :dt yA $esungguhnya Ali mendengar lbnu Abbas

berfatwa (entang menikahi perempuan dengan nikah mut'ah, maka dia

berlrata, "Tidakkah engftau mengetahui---")- Sa'id bin Manshur

meriwayatkan dari Husyaim, dari Yahya bin Sa'id, dari Az-Zuhri

tanpa menyebutkan Malik, 1 fi or3t # e i"';t /V i.ur"; t\?'ot

1'ol-.$esungguhnya Ali melewati lbnu Abbas dan dia sedang

berfanua tuntang menilahi perempuan dengan nikah mut'ah, bahwa

hal itu tidak dilarang).lmarn Muslim meriwayatkan dari Juwairiyah,

dari Malik, disertai sanad yang lengk up, J'e;i 1,6 gjG. *'* 
"fi

ry F)$t,\rg-Aesungguhnya dia mendengar Ali bin Abi Thalib

berkata kepada si fulan, "sesungguhnya engknu labi-laki yang

tersesat,,). Dalam riwayat Ad-Daruquthni dari jalur Ats-Tsauri , 'nk

i-1ri \')r ,tlt ,V'i'Jvt :dt # e f# i.t)'* (Ali dan lbnu Abbas

berbincang tentang menikahi perempuan dengan nikah mut'ah. Ali

berlrata kepadanya, "sesungguhnya engl<au orang yang tersesat").

Imam Muslim mengutip melalui jalur lain, # e *- y& Gt'* 6

cf.O ir.U )ti1. ,'i'Jul "r3t lsesungguhnya dia mendengar lbnu Abbas

bersikap longgar dalam menikahi perempuan dengan niknh mut'ah-

Mal<a dia berkata kepadanya, "Perlahan wahai lbnu Abbas')' Imam

Ahmad meriwayatkan dari jalur Ma'mar, *tiJt # e ucLj gia
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memberi keringahan dalam menikahi perempuan dengan nikah

mut'ah).

a-iir ,f ,# Pt # Xr' & H' ll gesungguhnya Nabi sAW

melarang mut'ah). Dalam riwayat Ahmad dari Suffan disebutkan, jr,i

f;i, l*,ft (beliau melarang nikah mut,ah).

';+ ,F: *.9\r i, ti fi1 @an daging ketedai jinak pada

masa Khaibar). Demikian dikutip semua periwayat dad. Az-h)hi,
yakni dengan kata,'i3 (khaibar), kecuali riwayat Abdul Wahhab Ats-

Tsaqafi dari Yahya bin Sa'id, dari Malik sehubungan hadits ini, dia

berkata, # (Hunain). Riwayat ini dikutip An-Nasa'i dan Ad-

Daruquthni, dan dia mengingatkannya sebagai kekeliruan yang hanya

dinukil Abdul Wahhab. Ad-Daruquthni meriwayatkannya melalui
jalur lain, dari Yahya bin Said dengan kata, "Khaibar", yakni sesuai

versi yang benar. Lebih ganjil lagi, riwayat Ishaq bin Rasyid, dari Az-
Zlhri, "Beliau melarang nikah mut'ah pada perang Tabuk", ini juga
merupakan suatu kesalahan.

;+ d @ada masa [perangJ Khaibay'. Secara zhatrir ini adalah

keterangan waktu bagi dua perkara yang disebutkan sebelumnya. Al
Baihaqi meriwayatkan dari Al Humaidi bahwa Sufuan bin Uyainatr
berkata, "Kalimat 'pada perang Khaibar' berkaitan dengan kalimat
'himar aftliyah' (keledai jinak) bukan dengan kata ,mut,ah,.,, Al
Baihaqi berkata, "Apa yang dia katakan merniliki kemungkinan benar.

Adapun selainnya menegaskan bahwa ia berkaitan dengan kata
'mut'ah'. Disebutkan dalam perang Khaibar pada pembahasan tentang
peperangan dan juga akan disebutkan pada pembahasan tentang

sembelihan, {F ,pj ,t"Jirt # ,f t ?i Pi *i'& a, j'y, ,#
i-jFlr t-JiJ @ada perang Khaibar, Rasulullah SAW melarang

menikahi perempuan dengan nikah mut'ah dan [makanJ daging
keledai jinak). Demikian pula diriwayatkan Imam Muslim dari
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riwayat Ibnu Uyainah. Pada pembahasan tentang meninggalkan

muslihat akan disebutkan dari Ubaidillatr bin I-Imar, dai Az-Zrfii., bi

';b ?y-q+ ,# a,ut * \t 
",, I' 

J?i $esungguhnya Rasulutlah

melarangnya pada perang Khaibar). Begitujuga diriwayatkan Imam

Muslim disertai tambatran, d* ,i.t-,-'iil{!W lUeltau berkata,

,,Perlahan wahai lbnu Abbas'). Imam Ahmad meriwayatkan dari

Ma'mar, melalui sanad-nya, J6 ,r03rt # e'rf : ,t&;1'ol ;,;lJ.ifi

rJe'lr P, fi *i ,:-*, ?iW ,# Pt rri h' & }' 'J'r'i'oi :'i

(sesungguhnya sampai kepadanya bahwa lbnu Abbas memberi

keringanan dalam meniftahi perempuan dengan nikah mut'ah. Makn

dia berkata kepadanya, "sungguh Rasulullah SAW melarangnya pada

perang Khaibar, dan juga melarang [makanJ daging lceledai iinak").
Imam Muslim meriwayatkan dari Yunus bin Yazid, dali Az-Zuhi,

sama seperti riwayat Imam Malik. Ad-Daruquthni mengutip dari Ibnu

wahab dari Malih Yunus, dan usamah bin. zaid, ketiganya dari Az-

Zuhi, sama seperti itu.

As-Suhaili menyebutkan bahwa Ibnu Uyainah meriwayatkannya

daiAz-Zr*ti, f e'ttu;u.#, fi,:P ?b $\ )iJ,fiV g
{Ar 

''J|,;(beliau melarang maknn daging keledai jinak pada perang

Khaibar, dan juga melarang nikah mut'ah sesudah itu, atau pada

selain hari itu). Namun, redaksi yang dia sebutkan ini tidak saya

dapatkan dalam riwayat Ibnu Uyainah. Imam Ahmad, Ibnu Abi lJmar,

Al Humaidi, dan Ishaq meriwayatkan dalam Musnad masing-masing,

dari Ibnu Uyainah, sama seperti redaksi yang diriwayatkan Imam

Bukhari dari jalurnya. Akan tetapi di antara mereka ada yang

menambahkan kata 'Nikah'seperti telah saya jelaskan. Demikian pula

diriwayatkan A1 Ismaili dari jalur utsman bin Abi Syaibah, Ibrahim

bin Musa, dan AI Abbas bin Al Walid' Imam Muslim

meriwayatkannya dari Abu Bakar bin Abi Syaibah, Muhammad bin

Abdullah bin Numair, dan zuhur bin Harb, semuanya dari Ibnu
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Uyainatr, sama seperti lafazh riwayat Malik. Begitu juga diriwayatkan
Sa'id bin Manshur, dari Ibnu uyainah, tetapi dia mengatakan "Masa"
sebagai ganti "Perang".

As-Suhaili berkata, "Berkenaan dengan hadits ini ada satu
kemusykilan, karena di dalamnya disebutkan larangan nikah mut'ah
pada perang Khaibar, padahal yang demikian tidak dikenal para ahli
sejarah dan periwayat-periwayat atsar.,, Dia berkata, "Adapun yang
tampak bagiku telah terjadi pembolak-balikan kalimat dalam redaksi
riwayat Az-ztrhi." Apa yang dia katakan sudah dikemukakan oleh
ulama sebelumnya sehubungan nukilan dari Ibnu uyainah. Ibnu
Abdul Barr menyebutkan dari Qasim bin Ashbagh bahwa Al Humaidi
mengutip dari Ibnu Uyainah bahwa larangan pada perang Khaibar
berkenaan dengan daging keledai jinak. Sedangkan larangan nikah
mut'ah te{adi pada selain perang Khaibar. Kemudian saya memeriksa
kembali Musnad Al Humaidi dari easim bin Asbagh dari Abu Ismail
As-sulami, maka saya dapati dia berkata setelah memaparkan hadits,
"Ibnu Uyainah berkata, 'Maksudnya, beliau melarang makan daging
keledai jinak pada perang Khaibar, dan bukan larangan nikah mut'ah'."
Ibnu Abdul Bar berkata, "hilah pandangan yang diikuti kebanyakan
orang." Al Baihaqi berkata, "Sangat mungkin apa yang dia katakan
benar karena keshahihan hadits bahwa beliau memberi keringanan
melakukan mut'ah sesudah itu dan kemudian melarangnya kembali.
Abu Awanah berkata dalam kitab shahihnya, aku mendengar para ahli
ilmu berkata, "Makna hadits, beliau sAw melarang makan dagrng
keledai pada perang Khaibar. Adapun mut'ah tak disinggung dalam
peristiwa itu, bahkan beliau melarangnya ketika peristiwa pembebasan
Makkah."

Hal yang mendorong para ulama berpendapat seperti itu adalatr
pemberian keringanan melakukan nikah mut'ah sesudah perang
Khaibar, seperti disinyalir Ibnu Abdul Barr. Akan tetapi mungkin
berlepas dari kemusykilan ini dengan mengatakan Ali RA belum
mendengar keringanan nikatr mut'ah pada saat pembebasan Makkah,
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llengingat pelarangannya belum lama terjadi, sebagaimana yang akan

dijelaskan. Hal ini didukung makna zhahir hadits Ali yang

diriwayatkan Abu Awanah dalam Sahihnya, dari Salim bin Abdullah,

U !tr,i66 *,i i';ri6rt"ot,J,6.\tV,,Sutrf,;it f * i.t,:l;te't'oi
1b4L-i,sk sr,ti;?pq? *3 * 1o' ,p yt'l?;'oie
(Sesungguhnya seorang laki-laki bertanya kepada lbnu (Jmar tentang

mut'ah, maka dia berkata, 'Ia adalah haram'. Orang itu berkata, 'Si

fulan membolehkannya'. Dia berkata, 'Demi Allah, sungguh dia telah

tahu Rasulullah SAW melarangnya pada perang Khaibar, dan

tidaklah knmi termasuk orang-orang yang berbuat zina)."

As-Suhaili berkata, "Terjadi perbedaan tentang waktu

pengharaman nikah mut'ah. Pendapat paling ganjil diriwayatkan

tentang itu adalah yang mengatakan pada perang Tabuk. Kemudian

riwayat Al Hasan yang menyatakan pada Umrah Al Qadha'. Adapun

yang masyhur mengenai waktu pengharamannya adalah pada

pembebasan Makkah sebagaimana diriwayatkan Imam Muslim dari

Ar-Rabi' bin Sabrah, dari bapaknya. Sementara dalam riwayat Ar-

Rabi' yang dinukil Abu Daud dikatakan ia terjadi pada haji Wada'."

Dia berkata pula, "Barangsiapa di antara periwayat mengatakan bahwa

pelarangan terjadi pada perang Authas, maka selaras dengan mereka

yang mengatakan pada tahun pembebasan Makkah."

Kesimpulan apa yang dia katakan tentang waktu pelarangan

nikah mut'ah ada enam tempat; Khaibar, Umrah Al Qadha',

pembebasan Makkah, perang Authas, perang Tabuk, dan haji Wada'.

Akan tetapi beliau melewatkan penyebutan Hunain padahal ia

tercantum juga dalam salah satu riwayat seperti telih saya singgung

terdahulu. Mung!<in dia tidak melewatkannya karena lupa, atau

mungkin disengaja karena kekeliruan para periwayatnya, atau

mungkin pula karena perang Authas dan Hunain adalah satu.

Riwayat yang menyebutkan perang Tabuk dinukil Ishaq bin

Ratrawaih dan Ibnu Hibban melalui jalurnya dari hadits Abu Hurairatr,
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6$i-it:,'6t A16,s1, gs'jtt*r'll A *t *vX" Sapt'oi
Tu3;rr't;Sr ita ,iui .W t:ii?s 4t€ lt ,i' J?)U:riul tr-ii t; i,lui

,>f;Sq Olllti $esungguhnya Nabi SAW ketikn turun di Tsaniyah Al

Wada', beliau melihat lampu-lampu dan mendengar perempuan-

perempuan menangis. Beliau bertanya, "Ada apa ini?" Mereka

berkata, "Wahai Rasulullah, [tangisan itu adalah tangisanJ

perempuan-perempuan yang diniknhi dengan nikah mut'ah." Beliau

bersabda, "Mut'ah telah menghancurftan pernikahan, talak (cerai),

dan warisan,,). Al Hazimi meriwayatkan dari hadits Jabir, dia berkata,

e.b i;a, * r? $ ,;r'l':# rit ;\Pt * t' .3; itt J?t t v;
^-J5o?rr k yt J?tiw ,ge t.',iu- 

"g'r$,# 
& riqo,v ,7t2)t

,i.;;iir g, ei # ebhr *e-t W ?ttt'$ :Jti ,'i u.i tff ii &)
pr>'ejr'tf",*l; g\VbSr;i (Kami keluar bersama Rasulullah SAW
> J ' .,

ke perang Tabuk hingga ketikn kami berada di Al Aqabah yang

berdekatan dengan Syam, perempuan-perempuan yang kami mut'ah

berdatangan dan berkeliling di sekitar kami, maka Rasulullah SAW

datang dan knmi menyebutkan hal itu kepadanya. Dia berkata,"Beliau

marah kemudian berdiri berkhutbah seraya memuji Allah dan

menyanjungnya, lalu beliau melarang mut'ah. Kami pun saling

berpisah saat itu juga. Maka tempat itu disebut tsaniyah al wada'

[bukit perpisahanJ). Adapun riwayat Al Hasan Al Bashri

diriwayatkan Abdunaz zaq dari jalurnya disertai tambahan, tllA US t3

6ii; 1) (tidak ada sebelumnya dan sesudahnya). Namun, tambahan

ini munkar dari periwayatnya Amr bin Ubaid. Dia seorang perawi

yang gugur haditsnya. Hadits yang dimaksud diriwayatkan Sa'id bin

Manshur melalui jahn shahih da11 Al Hasan, tanpa tambahan tersebut.

Sementara riwayat yang menyebutkan pembebasan Makkah dinukil

dalam Shahih Muslim, seperti yang dia katakan. Sedangkan riwayat

yang menyebut perang Authas juga tercantum dalam riwayat Muslim

dari hadits Salamah bin Al Akwa'. Kemudian penyebutan haji Wada
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diriwayatkan Abu Daud dari hadits Ar-Rabi' bin Sabrah, dari

bapaknya.

Mengenai pekataannya, "Tidak ada perbedaan antara perang

Authas dan pembebasan Makkah", masih perlu ditinjau kembali,

karena pembebasan Makkah tedadi di bulan Ramadhan dan kemudian

mereka keluar menuju Authas di bulan Syawal. Dalam redaksi Imam

Muslim disebutkan bahwa mereka tidak keluar dari Makkatr hingga

mut'ah diharamkan , d.6 o3i1 ,:i{t Pj * io' .J- lt )nt € t? Ut.

"€ - iLt ;)f ;rtri'#t 4f i - €f u",y;i vi'd;ri 1d, ya

q? ,;-'tti i,rt l|i'&L\ (Dia melahtkan pembebasan Mal<kah

bersama Rasulullah SAW. Lalu diiztnkan kepada kami melakukan

nikah mut'ah terhadap perempuan. Alat pun keluar bersama seorang

lakiJaki dari kaumht -lalu disebutknn kisah seorang perempuan

hingga beliau berkata- kemudian aht nikah mut'ah dengannya- Belum

lagi aht keluar, hal itu pun sudah diharamkan). Dalam redaksi lain

disebutkan, J::t"';t q}[,f'St cfr.*,tt Pi *h, & l' 'J?:)Ui:)

(alat melihat Rasulullah SAW berdiri di antara sudut [Haiar AswadJ

dan pintu [Ka'bahJ sambil bersabda). Sama seperti hadits Ibnu

Numair. Pada pembahasan terdatrulu disebutkan dalam hadits Ibnu

Numair, :r-i lrr ;;?1 ,ot:-!t e 9tL)1t,J ,'<J Uif tji ii jlittr 6 U

*gt * it$.i e? (tahai sekalian manusia, sungguh alat telah

mengizinlran knlian untuk nikah mut'ah dengan perempuan, dan

sesungguhnya Allah telah mengharamkan yang demikian hingga hari

kiamat). Dalam riwayat tain, its i "ik ga't',b Pt eO 9*"lu u;1

Lif UW $ lbeltau SAW memerint:ahkan kami melakukan mut'ah

pada tahun pembebasan Maklcah saat kami masuk ke Makknh.

Kemudian knmi belum lagi keluar dari Malikah sampai beliau

melarangnya). Dalam riwayat yang lain disebutkan, 'n 
$"frurb.e*i71

'F: *y h, d2 l' J?3,lr|P ,6^, t;i l|t - JE 4t ir:i - ,r:3r
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'q.t*, (Beliau memerintahkan para sahabatnya melakulan mut'ah

dengan perempuan-lalu disebutkan kisah dan dia berkata-saat itu ada

tiga perempuan bersama kami. Kemudian Rasulullah memerintahkan

kami memisahkan mereka). Dalam redaksi tain, rt\'U?t? 4l.ilui
ypt ir- rliri6 (Beliau bersabda, "sesungguhnya ia haram dari hari

kamu ini hingga hari kiamat").

Mengenai penyebutan perang Authas maka dalam redaksi Imam

Muslim disebutkan , ;;,!ir G euii ?b Pt *vht * lt J:r:) 6'e')
W ,;4 p .61, (Rasulullah SAll memberi keringanan pada kami pada

tahun perang Authas untuk melalrukan mut'ah tiga hari kemudian

beliau melarang kami melahtkannya). Secara tekstual kedua hadits ini

menunjukkan perbedaan. Akan tetapi mungkin lafazh'tahun perang

Authas' digunakan untuk menyebut 'tahun pembebasan Makkah'

karena jarak waktu keduanya yang sangat berdekatan. Apabila

diketahui mereka melakukan mut'ah pada perang Authas, maka cara

kompromi ini tidak dapat diterima. Batrkan cukup mustahil jika

diberikan izin pada perang Authas padahal telatr ada penegasan

sebelumnya saat pembebasan Makkah, bahwa ia telah diharamkan

hingga hari kiamat. Jika hal ini telah mantap maka tidak ada satupun

riwayat yang selamat dari cacat, kecuali yang menyebutkan

pembebasan Makkah.

Adapun penyebutan perang Khaibar, meski jalur-jalur hadits

tentangnya dianggap shahih, namun ulama masih mempermasalahkan.

Kemudian yang menyebutkan umrah Al Qadha', maka derajat

riwayatnya tidak shahih,karena ia termasuk riwayat mursal Al Hasan.

Sementara riwayat-riwayat mursal-nya dinilai lemah, karena sikapnya

yang menerima riwayat dari siapa pun. Kalaupw atsar ini akurat

maka mungkin yang dimaksudkan adalah hari-hari Khaibar, sebab

keduanya berada dalam satu tahun, seperti pembebasan Makkah dan

perang Authas. Mengenai kisah perang Tabuk, maka tidak ada
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penegasan dalam hadits Abu Hurairah bahwa mereka melakukan

mut'ah saat itu dengan perempuan-perempuan tersebut. Mungkin saja

mut'ah dilakukan sejak lama, lalu saat itu terjadi perpisahan serta

pelarangan. Atau mungkin pelarangan telah ada sebelumnya, namun

belum diketahui oleh sebagian mereka sehingga mereka pun tetap

melakukannya berpegang kepada rulcshah (keringanan) sebelumnya.

Untuk itulah, beliau SAW mengiringi pelarangan ini dengan

kemarahan karena sudah ada larangan sebelumnya. Disamping itu,

hadits Abu Hurairah RA masih diperselisihkan. Ia adalah riwayat

Mu'ammal bin Ismail dari Ikrimah bin Ammar dan masing-masing

diperbincangkan. Kemudian hadits Jabir tidak shahih karena dinukil

melalui jalur Abbad bin Katsir, seorang periwayat yang matruk

(ditinggalkan).

Kemudian penyebutan haji Wada' masih diperselisihkan tentang

Ar-Rabi' bin Sabrah. Riwayat darinya yang menyatakan pelarangan

mut'ah terjadi pada masa pembebasan Makkah lebih shahih dan

masyhur. Jika riwayafirya itu akurat, maka tidak ada dalam redaksi

Abu Daud selain sekadar pelarangan. Barangkali beliau SAW hendak

mengulangi pelarangan agar diketahui secara umum dan didengar oleh

mereka yang belum mendengar sebelumnya, maka tidak ada di antara

tempat-tempat itu yang shahih lagi tegas, kecuali perang Khaibar dan

pembebasan Makkah. Sementara pada perang Khaibar terdapat

pembahasan ulama seperti telah disebutkan.

Ibnu Al Qayyrm menambahkan dalam kitab Al Hadyu, "Para

sahabat tidak pernah melakukan mut'ah dengan perempuan-

perempuan Yahudi.' Artinya, keterangan ini menguatkan bahwa

larangan mut'ah tidak terjadi pada perang Khaibar, atau dengan kata

lain, tidak terjadi nikah mut'ah. Akan tetapi mungkin dijawab bahwa

Yahudi Khaibar memiliki hubungan perkawinan dengan suku Aus dan

Khazraj sebelum Islam. Mungkin ada perempuan-perempun dari

kedua suku tadi, dan para sahabat melakukan mut'ah dengan mereka.
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Dengan demikian, pernyataan Ibnu Qayyim tidak dapat dijadikan

dalil.

Al Mawardi berkata di kitab Al Hawi, "Mengenai penetapan

tempat pengharaman mut'ah ada dua pendapat. Salah satunya

mengatakan pengharaman terjadi beberapa kali agar lebih jelas dan

tersebar. Hingga dapat diketahui oleh mereka yang belum

mengetahuinya sebelumnya, karena sebagian mereka hadir di tempat

yang tidak mereka hadiri di tempat lain. Adapun yang kedua

mengatakan bahwa mut'atr dibolehkan beberapa kali. Oleh karena itu,

beliau bersabda pada kali terakhir, 'Sampai hari kiamat', sebagai

isyarat pengharaman terdahulu telatr diiringi dengan pembolehan,

berbeda dengan pengharaman kali ini yang bersifat selamanya."

Pendapat kedua inilah yang menjadi pegangan. Adapun

pendapat pertama tertolak pembolehannya di tempat yang lebih aktrir

dari tempat pengharamannya, seperti pada perang Khaibar dan

kemudian pembebasan Makkatl. An-Nawawi berkata, "Pendapat yang

benar bahwa pengharaman dan pembolehan mut'ah terjadi dua kali. Ia

berstatus mubah sebelum Khaibar dan kemudian diharamkan pada

masa Khaibar. Setelatr itu dibolehkan saat pembebasan Makkah -yaitu

tahun perang Authas- dan kernudian diharamkan untuk selama-

lamanya." Dia berkata pula, "Tidak ada halangan terjadinya

pembolehan nikah mut'ah beberapa kali." Ulama selainnya menukil

dari Asy-Syaf i, batrwa hukum mut'ah dihapus dua kali. Pada bagian

awal pembahasan nikah disebutkan hadits Mas'ud tentang sebab

adanya izin mut'ah, yaitu jika berperang maka kehidupan membujang

terasa menyiksa merek4 maka mereka pun diberi izin melakukan

mut'ah. Mungkin saja pelarangan terjadi di setiap tempat setelah

sebelumnya diizinkan. Ketika terakhir dikeluarkan pengharaman

mut'alr hingga hari kiamat, maka tidak ada lagi pembenan izin

sesudalmya.

Hikmah sehingga Ali mengumpulkan larangan makan daging

keledai jinak dan mut'ah, karena Ibnu Abbas memperbolehkan
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keduanya, dan akan datang nukilan darinya yang membolehkan

makan daging keledai jinak pada bagian awal pembahasan tentang

makanan. Maka Ali membantahnya dalam kedua hal itu sekaligus, dan

bahwa pelarangannya tedadi pada perang Khaibar. Mungkin

ucapannya dipahami secara zhahirnya, bahwa larangan keduanya

berlangsung pada satu masa, atau mungkin pembolehan pada masa

pembebasan Makkah tidak sampai kepada Ali, karena masa

pembolehkan ini cukup singkat, yaitu selama tiga hari, seperti yang

telah disebutkan. Adapun hadits tentang kisah perang Tabuk berfungsi

menghapus hukuman yang membolehkan mut'ah saat bepergian,

karena beliau SAW telatr melarang mut'ah di awal safar, padahal safar

tersebut sangat jauh dan penuh rintangan, seperti ditegaskan dalam

hadits tentang taubatnya Ka'ab. Sepertinya'faktor' yang menjadi sebab

pembolehan, yaitu 'kebutuhan yang sangat' telah berakhir sejak

penaklukan Khaibar dan penaklukan-penaklukan sesudatrnya.

Jawaban bagi perkataan As-Suhaili batrwa di Khaibar tidak ada

perempuan-perempuan untuk dinikahi mut'ah, maka hal ini cukup

jelas dari jawaban saya dengan perkataan Ibnu Al Qayyrm, bahwa

para sahabat tidak melakukan mut'ah dengan perempuan-perempuan

Yahudi. Disamping itu dapat dikatakan -seperti terdahulu- bahwa

tidak ada dalam hadits itu penegasan mereka melakukan mut'ah di

Khaibar, bahkan yang ada hanyalatr pelarangan. Dari sini disimpulkan

bahwa nikah mut'ah adalatr halal, sebab penghalalannya adalah

keterangan terdahulu dalam hadits Ibnu Mas'ud, -;'A A ,-Ai )$ &
yit-irlr'''-.<'ot EJ'#? - j', t kami biasa berperang dan tak

ada bersama kami sesuatu -kemudian dia berkata- maka beliau

memberi keringanan kepada kami menikahi perempuan dengan

imbalan kain). Dia telah mengisyaratkan sebab penghalalan, yaitu

kebutuhan mendesak dan minimnya harta. Demikian juga dalam

hadits Satral bin Sa'ad yang diriwayatkan Ibnu Abdul Barr, 'Lf-\ U,!1.

4 *;'J;:r;.p /du, us {ir.yai' G *i *?itr ;':e ',!t
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(Sesungguhnya Nabi SAW memberi keringanan melahtkan mut'ah

karena kondisi membujang anlary berat bagi merel(a, kemudian beliau

pun melarangnya). Ketika Khaibar ditaklukkan, maka mereka

mendapatkan keluasan baik harta maupun tawanan-tawanan

perempuan. Untuk ifu, sangat sesuai dikeluarkannya larangan mut'ah,

karena sebab pembolehannya tidak ada lagi. Itu termasuk

kesempurnaan syukur kepada Allah dengan diberinya keluasan

sesudah kesempitan.

Mungkin juga pembolehkan mut'ah hanya terjadi pada

peperangan-peperangan yang memiliki jarak yang jauh dan penuh

kesulitan. Sementara perang Khaibar berbeda dengan kondisi itu,

karena letaknya dekat Madinah, maka terjadilah larangan mut'ah

sebagai isyarat kepada makna tersebut meski tidak ada izin

sebelumnya. Kemudian ketika mereka kembali mslakukan perjalanan

cukup jauh, yaitu pembebasan Makkah, dan kehidupan membujang

terasa memberatkan, maka mereka kembali diizinkan melakukan

mut'ah, namun diberi batasan selama tiga hari sekadar menutupi

kebutuhan. Setelah itu, beliau SAW melarang mereka sebagaimana

akan disebutkan dalam riwayat Salamah.

Mengenai haji Wada tampaknya yang terjadi hanya pelarangan

semata, jika riwayatnya terbukti akurat, karena para sahabat

mengerjakan haji kali ini dengan membawa istri-istri mereka setelah

Allah memberi keluasan hidup bagi mereka, sehingga mereka tidak

berada dllam kondisi sulit dan tidak pula hidup membujang. Jika tidak

demikian, maka sumber hadits Sabrah, yakni yang menukil hadits ini

darinya adalah anaknya yang bern:rma Ar-Rabi" dan terjadi perbedaan

pendapat tentangnya sehubungan dengan penetapan tempatnya'

Padahal hadits tersebut hanya menceritakan satu kejadian. Oleh

karena itu, harus dilalQkan tariih (menguatkan salah satunya).

Sementara jalur yang diriwayatkan Imam Muslim sangat tegas

menyatakan pelarangan itu terjadi pada masa pembebasan Makkah,

dan inilah yang dijadikan pedoman.

FATHUL BAARI - 237



Hadits kedua diriwayatkan Imam Bukhari dari Muhammad bin

Basysyar, dari Ghundar, dari Syubah, dari Abu Jamrah, dari Ibnu

Abbas. Abu Jamratr adalah Adh-Dhubai'i.

'C'l (Dia memberi keringanan). Yak'ni 4.'P; (memberi

keringanon dalam nikah mut'ah).Kata$ tercantum dalam riwayat Al

Ismaili.

i jV'iirr, (Seorang mantan budalcnyo berkata kepadanya).

Saya belum menemukan keterangan tegas tentang nilmanya, tetapi'

saya kira dia adalah Ikrimah.

e:;;'ti oti 
"u-3' dj *- r i*i' e 'eJ,.t q gesungguhnya yans

demikian itu pada saat sulit, sementara perempuan-perempuan hanya

sedikit, atau sepertinya). Dalam riwayat Al Ismaili disebutkan, i'& UrJt,

"f+i3t) )(*jit,,) e{i gesungguhnya yang demikian itu pada saat

jihad dan perempuan-perempuan hanya sedikit).

'ii :?r&'i) ,:ui (Ibnu Abbas berkata, "Ya"). Dalam riwayat Al

Ismaili disebutkan, O:r-b (benar).Imam Muslim meriwayatkan dari

Az-Zvhi, dari Khalid bin Muhajir atau Ibnu Abi Amrah Al Anshari,

41>tl,)' )"tt eLv,t-rdji',it--ug 6t-/* i,r,4-,b:i6
i*, -_Ut 7Ut5 

gi,iS |(l1t'jrfzi, (Seorang taki-laki berkata -yakni

kepada Ibnu Abbas-, "Hanya saja ia yalcni, mut'ah diberi keringanan

pada masa awal Islam bagi siapa yang terpaksa, sama halnya dengan

bangkai, darah, dan daging babi"). Pemyataan, "Yakni kepada Ibnu

Abbas" dinyatakan secara tegas oleh Al Baihaqi ddlam riwayatnya.

Hal ini dikuatkan riwayat Al Khaththabi dan Al Fakihi dari Said bin

Jubair, dia berkata, "Aku berkata kepada Ibnu Abbas, 'Sungguh

fatwamu telah dimanfaatkan rombongan dalam perjalanan dan

dituangkan para penyair dalam krya-karya mereka'. Dia berkata,

'Demi Allah, bukan begitu yang aku fatwakan, tetapi ia (mut'ah) sama

seperti bangkai, ia tidak halal kecuali bagi yang terpaksa'."
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Al Baihaqi meriwayatkan melalui jalur lain dari Sa'id bin Jubair

disertai tambahan pada bagian akhimya, jt {iltiz*:S n, t;111

t-gt ftetahuflah, sesungguhnya ia sama seperti bangkai, darah, dan

daging babi). Kemudian, Muhammad bin Al Khalaf yang dikenal
dengan sebutan Al Waki'menyebutkannya di kitab Al Ghurar min Al
Akhbar melalui sanad yang hasan dair Sa'id bin Jubair, disertai

penyebutan kisah. Akan tetapi pada bagian akhirnya tidak ada

perkataan Ibnu Abbas tersebut. Lalu pada hadits Ibnu Abbas yang

baru saja saya sitir terdapat keterangan yang mirip dengannya, maka

riwayat-riwayat ini saling menguatkan satu sama lain.

Kesimpulannya, mut'ah diperbolehkan karena faktor membujang saat

safar, maka ia sesuai hadits Ibnu Mas'ud di bagian awal pembahasan

tentang nikah.

Al Baihaqi meriwayatkan dari hadits Abu Dzar melalui sanad

yang hasan, 4?i 6:rti;lir ? \, r-;.31{sesungguhnya mut,ah

[diperbolehkanJ pada saat kami berperang dan saat takut). Adapun
riwayat At-Tirmidzi dari Muhammad bin Ka'ab dari Ibnu Abbas, dia
berkata, ,fr/ Wli'd iL;l' i*{ Sq}r os,ps}' )\i eaJJ"ir ,tk v,!t

i'-bt'J'blLi'H- t- )Lt')il:;it Li:fi (sesungguhnya mut'ah

fdiperbolehlanJ pada masa awal Islam, biasanya seseorang datong

ke suatu negeri dan tidak mengenal seluk beluhtya, maka dia
menikahi. seorang perempuan selama dia tinggal di sana, agar
perempuan itu dapat menjaga barang-barang milihtya). Sanadnya

lemah. Ia termasuk riwayat syadz menyelisihi keterangan terdahulu

tentang sebab yang membolehkannya.

Hadits ketiga, diriwayatkan Imam Bukhari dari Ali, dari Sufoan,

dari Amr, dari Al Hasan bin Muhammad, dari Abdullah, dari Jabir bin
Abdullah dan Salamah bin Al Akwa'. Amr yang dimaksud adalah lbnu

Dinar. Dalam riwayat Al Ismaili dari Ibnu Abi Al Wazir dari Suffan
disebutkan, "Dari Amr bin Dinar." Namun, hal ini dianggap ganjil dari
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hadits Ibnu Uyainah, karena sangat sedikit di antara murid-muridnya

yang meriwayatkan seperti itu darinya. Hanya saja Imam Bukhari

mengutipnya meski menggunakan redaksi yang tidak tegas

menunjukkkan mendengar langsung, karena ia diriwayatkan juga dari

Amr bin Dinar melalui jalur selain Suffan. Hal ini telah disinyalir Al
Ismaili, dan benarlatr apa yang dia katakan. Dia berkata, "Riwayat ini
dikutip Imam Muslim dari Syubah dan Rauh bin Al Qasim, dan

diriwayatkan Abdurrazzaqdai Ibnu Juraij, semuanya dari Amr."
a,,):i; j. ;r;,St gp @ari Al Hasan bin Muhammad). Yakni Ibnu

Ali bin Abu Thalib. Dalam riwayat Ibnu Juraij disebutkan, "Al Hasan

bin Muhammad bin Ali." Dialatr yang disebutkan pada hadits pertama.

Sementara dalam riwayat Syubah dari Amr disebutkan, "Aku
mendengar Al Hasan bin Muhammad."

LF.\t y.'*: lt * /. /:A $ (Dari Jabir bin Abduttah dan

Salamah bin Al Alcwa'). Dalam riwayat Rauh bin Al Qasim, Salamah

disebutkan lebih awal daripada Jabir. Keduanya sempat didapati Al
Hasan bin Muhammad. Namun, riwayatnya dari Jabir lebih masyhur.

fr \rJ tlt (Kami berada dalam suatu pasukan). Saya belum

menemukan keterangan tentang peperangan yang dimaksud, tetapi

dalam riwayat Imam Muslim dari Abu Al Umais, dari Iyas bin

Salamah bin Al Akwa', dari bapaknya, dia berkatu, fu &t J'i"i'r-ei

W ,# p 
'5^j 

fii' e /l,')t ?G Pt *v \t (Rasututtah SArr memberi

keringanan pada tahun perang Authas untuk melakukan mut'ah

selama tiga hari, kemudian beliau melarangnya).

@:
Semua riwayat menyebutkan kata iaisy.Namun, menurut Al

Karmani batrwa pada sebagian riwayat disebutkan Hunain yang

dinisbatkan kepada n.Ima tempat yang terjadi peristiwa masyhur di
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tempat itu. Akan tetapi saya belum menemukan riwayat yang

dimaksud.

F:^)o\t& l' ,).,lJ9,1titflii lUtusan Rasulullah SAW

datang kepada kami). Saya belum menemukan keterangan tentang

namanya, tetapi dalam riwayat Syubah disebutkan, 9trji t4 e"
il '.i 

^)o kt k iu l:l"j (iuru penyeru Rasulullah SAW keluar

kepada knmi), maka sangat mungkin yang dimaksud adalah Bilal-

r j;:";'"'6 19')1:^"'01'6 it'n'a31 lsesunggahnya telah diizinkan

bagi kamu melah*an mut'ah, maka merekn pun melalcukan mut'ah).

Syubah menambahkan dalam riwayatnya, "Yakni menikahi

perempuan dengan nikah mut'ah." Imam Muslim meriwayatkannya

dari hadits Jabir melalui beberapa jalur lain. Di antaranya dari Abu

Nadhrah, dari Jabir, bahwa dia ditanya tentang menikahi perempuan

dengan nikah mut'ah, maka dia berkata, )-jbl!' .rp ilt Jy: e 6M

Fi Gami mengerjakannya bersama Rasulullah SAW). Sementara

dari Atha', dari Jabir disebutkan, ;)b in' ,p )lt J?: * ,* $,a'Ly

'*t 
f *rL F: (Kami melala*an nikah mut'ah pada masa

Rasulullah SAW, Abu Bakar, dan Umar). Dia meriwayatkan dari

Muhammad bin Rafi', dari Abdunazzaq, dari Ibnu Juraij, Abu Az-

Zubair mengabarkan kepadaku, aku mendengar Jabir. .. sama

seperti di atas, namun diberi tambahan, /.ti& 9U e ie W e tt
{i ?ri"sso akhirnya (Jmar melarangnya sehubungan urusan Amr

bin Huraits). Kisah Amr bin Huraits diriwayatkan Abdurrazzaqdalam

Mushannaf-nya melalui sanad seperti di atas, dari Jabir, dia berkata,
'Jt| ,J?ti'dLj 1P tp e, G6 ity €)i!6 ,at<lt *:-i 'i.t :* e*
'# q *4',h U,il (Amr bin Huraits datang ke Kufah dan

melalatkan mut'ah dengan seorang mantan budak. Lalu Amr
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inembawanya dalam keadaan hamil. Maka dia menanyainya dan dia

pun mengaku. Dia berknta, "Itulah saat Umar melarang mut'ah")-

Al Baihaqi berkata dalam riwayat Salamah bin Al Akwa' yang

kami kutip dari riwayat Muslim, q A "J fO"*"dian beliau

melarangnya). "Kata tersebut kami baca u{, tetapi saya melihat dalam

riwayat yang menjadi pegangan tertulis, t{u, yakni menggunakan alif."

Dia berkata, "Jika dikatakan, bahkan yang benar adalah u-# dan VanS

melarang pada hadits Salamah adalatr Umar -seperti pada hadits Jabir-

, maka ada kemungkinan dibenarkan. Akan tetapi telah disebutkan

larangannya dalam hadits Ar-Rabi' bin Sabrah bin Mabad dari

bapaknya setelah sebelumnya diizinkan, lalu kami tidak menemukan

iziwrya setelah larangan tersebut. Dengan demikian, larangan Umar

selaras dengan larangan beliau SAW."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, sebagai kelengkapannya dikatakan,

barangkali Jabir dan selainnya yang terus mengerjakan mut'ah sesudah

masa beliau SAW, hingga masa pelarangan lJmar, belum mengetahui

larangan tersebut. Perlu pula diperhatikan bahwa Umar melakukan

pelarangan bukan berdasarkan ijtihadnya, tetapi berdasarkan larangan

Rasulullah SAW. Hal ini disebutkan dalam riwayat Ibnu Majah dari

Abu Bakr bin Hafsh, dari Ibnu Umar, dia berkata , el'LAt i * d)'1
4? "€ v;r$ #it e a asi'Ji *ht * lt l'rr'ot ,Sui (Ketika

(Jmar bin Khaththab memegang tampuk pemerintahan, dia berkata,

"sesungguhnya Rasulullah SAW mengizinkan kita melakukan mut'ah

tiga hari, kemudian beliau melarangnya'). Ibnu Al Mundzir dan Al
Baihaqi meriwayatkan dari Salim bin Abdullah bin Umar dari

bapaknya, dia berkata , iU) lr; r; 
' 

j6 j * eii :t 4;a f$ ;; *
q'Fi *v\t & l' )"t f{ ,t;.e;;iJ e;a'o't Si- ((rmar naik ke

atas mimbar lalu memuii Allah dan menyaniung-Nya, kemudian dia

berknta, "Ada apa dengan sejumlah laki-laki yang melakukan nikah

mut'ah setelah Rasulullah SAW melarangnya"). Dalam hadits Abu
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Hurairah yang saya sitir terdahulu dalam riwayat Ibnu Hibban

disebutkan Rasulullah SAW bersabda, i:qiti O>U6 g,&\ 
!^Ar 

iS
o|4itj (Mut'ah telah menghancurkan pernikahan, talak, iddah, dan

warisan). Riwayat ini memiliki pendukung yang shahih dari Said bin

Al Musayyab yang dikutip A1Baihaqi.

Adapun hadits keempat, jalurnya sudah disebutkan pada hadits

sebelumnya.

t' fi grt'i) )(\ ltbnu Abi Dzi'b berkata...). Riwayat ini

disebutkan Ath-Thabarani, Al Ismaili, dan Abu Nu'aim, dari jalur Ibnu

Abi Dzi'b.

J4 t r qg. $i'.t4 uitT rr;,t ,Yj $giapa saia di antara

taki-laki dan perempuan yang menjalin kesepalcatan, maka hubungan

di antara mereka selama tiga malam). Dalam riwayat Al Mustamli

disebutkan aJ,:,4, yakni menggunakan huruf bc', namun riwayat yang

menggunakan huruf/a'lebih shahih, dan ia adalah riwayat Al lsmaili

serta selainnya. Maksudnya, kemutlakan itu dikaitkan pada tiga hari

beserta malam-malamnya.

t:ri-tji-'oi Vi oP $ika keduanya menginginkan untuk menambahi).

Yakni jika keduanya ingin menanrbah waktu tersebut setelah waktu

pertama selesai. Mal<na ini disebutkan secara tekstual dalam riwayat

Al Ismaili. Demikian juga makna sabdanya,w-?7u-\16tau saling

meninggalkan), yahti berpisatr dengan saling meninggalkan. Dalam

riwayat Abu Nu'aim disebutkan,t"^ ig5 t'^ i6-b1$altng memutuskan

dengan s ebenar-benarnya). Maksudnya, melakukan perpisahan.

'e-lo 
orJs.il abe $i,g'rPt qtii ai gm tidak tahu, apakah

sesuatu untuk kami secara khusus atau untuk manusia secara umum).

Dalam hadits Abu Dzar disebutkan penegusan tentang pengkhususan.

Hadits yang dimaksud dikutip Al Baihaqi darinya, dia berkata, tJ,'f1
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uaz 6 i ,$ afii or3t A *i *v h,,J- I' dy:) .t;bi 6 *i
;-;':qi; ilr k iiur J?: (sesungguhnya dihatatknn kepada knmi

sahabqt-sahabat Rasulullah SAW untuk melakukan nikah mut'ah

selama tiga hari, kemudian Rasulullah SAW melarangnya).

L#^-f '; '"in;bii,r kl-,3r t'W'u*.t (qti tetah

menjelaskannya dari Nabi SAW bahwasanya ia telah mansukh

fdihapus]). Maksudnya, penegasan Ali yang mengutip larangan

tentang itu dari Nabi SAW setelah sebelumnya ada izin
melakukannya. Masalah ini sudah kami paparkan pada hadits pertama.

Abdlnazzaq meriwayatkan dari jalur lain dari Ali, dia berkata, '#
or.1\1i:.tjq oy-ilr i;gir '#t 9'* ,f ira2 (Ramadhan

menghapuskan semua puasa dan mut'ah menghapuskan talak, iddah,

serta warisan).

Para ulama salaf berbeda pendapat tentang nikah mut'ah. Ibnu
Mundzir berkata, "Disebutkan keterangan dari generasi terdahulu

tentang rul<shah (keringanan) melakukannya, tetapi hari ini saya tidak
mengetahui seorang pun yang membolehkannya kecuali sebagian

sekte Rafidhah. Namun, tidak ada makna bagi suatu perkataan yang

menentang nash kitab Allah dan Sunnah Rasul-Nya." Iyadh berkata,

"Kemudian te{adi Ijma' dari seluruh ulama yang mengharamkan

mut'ah, kecuali kelompok Rafidhah." Adapun dari Ibnu Abbas telah

dinukil pernyataan yang membolehkannya. Namun, dinukil pula

bahwa dia meralat pendapatnya itu. Ibnu Baththal berkata, "Para

penduduk Kufah dan Yaman meriwayatkan dari Ibng Abbas tentang

bolehnya mut'ah. Namun, dinukil pula riwayat bahwa dia telah

meralat pendapatnya itu melalui sanad-sanad yang lemah. Sedangkan

riwayat darinya yang membolehkan mut'ah leblh shahih. Dia ymg
menjadi madzhab Syl'ah.* Dia berkata pula, "Para ulama sepakat

bahwa jika saat ini terjadi nikah mut'ah, maka harus dibatalkan, baik
setelah dukhul (iima) maupun sebelumnya, kecuali pendapat Zufar
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yang menjadikahnya seperti syarat-syarat yang rusak. Namun,

pandangannya ini ditolak sabda beliau SAW, i; "fu 6:r:e o'g lr13

W'S*JI ltorongsiapa disisinya terdapat perempuan-perempuan

yang dinikahi melalui mut'ah, makn hendaklah dia melepaskannya)."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, ia terdapat dalam hadits Ar-Rabi' bin

Sabrah dari bapaknya, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim.

Al Khaththabi berkata, "Pengharaman mut'ah juga bersadarkan

Uma', kecuali dari sebagian pengikut syi'ah, tetapi ia tidak sesuai dasar

mereka yang mengembalikan perkara yang diperselisihkan kepada Ali
dan ahli baitnya, sebagaimanayang telah dinukil dari Ali melalui jalur

yang shahih bahwa hukum nikah mut'ah telah mansukh (drhapus). Al
Baihaqi mengutip juga dari Ja'far bin Muhammad bahwa dia ditanya

tentang nikah mut'ah, maka dia menjawab, 'Ia adalah zinal Al
Khaththabi berkata pula, "Dinukil dari Ibnu Juraij pemyataan yang

membolehkannya." Namun, Abu Awanah menyebutkan dalam kitab

Shahihnya dari Ibnu Juraij bahwa ia telah meralat pendapatnya setelah

di Bashrah meriwayatkan l8 hadits yang membolehkannya.

Ibnu Daqiq Al Id berkata, "Apa yang diriwayatkan sebagian

ulama Hanafi dari Imam Malik tentang panbolehannya merupakan

suatu kekeliruan. Sungguh para ulama madzhab Maliki melarang

nikah yang dibatasi waktu tertentu, hingga mereka menganggap batil
pembatasan waktu halal, dengan sebab nikah tersebut. Mereka

berkata,."Sekiranya dikaitkan dengan waktu tertentu yang pasti akan

datang, maka talak dianggap jatuh saat itu juga, karena ia merupakan

pembatasan waktu halal. Hal ini seperti mut'ah."

Iyadh berkata, "Mereka sepakat bahwa syarat batalnya

pernikahan ini adalah adanya syarat tersebut. Sekiranya laki-laki
meniatkan dalam hatinya saat akad untuk meninggalkan perempuan

yang dinikahinya setelah beberapa waktu kemudian, maka pernikatran

ini tetap sah, hanya saja Al Auza'i membatalkannya."
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Kemudian para ulama berbeda pendapat apakah pelaku nikah
mut'ah perlu dijatuhi had (hukuman yang telah ditentukan) ataukah

sekadar diberi ta'zir (hukuman yang ketentuannya ditetapkan
berdasarkan kebijakan hakim. Pene{)? Ada dua pendapat yang
mengacu pada satu kaidah dasar, yaitu apakah kesepakatan setelah

adanya perbedaan dapat menghapus perbedaan terdahulu?

Al Qurthubi berkata, "Riwayat-riwayat yang ada sepakat

menyatakan bahwa zaman dibolehkannya mut'ah tidak berlangsung
lama, dan kemudian diharamkan. Ulama salaf dan khalaf sepakat

mengharamkannya kecuali kalangan Rafi_dhah. Sekelompok Imam
menegaskan bahwa hanya Ibnu Abbas yang membolehkannya, dan ini
termasuk masalatr masyhur yang diperdebatkan oleh sebagian kecil
orang. Akan tetapi Ibnu Abdul Barr berkata, 'Satrabat-satrabat Ibnu
Abbas di antara penduduk Makkah dan Yaman memperbolehkannya.
Kemudian para ahli fikih di semua negeri sepakat

mengharamkannya'."

Ibnu Hazm berkata, "Pernyataan membolehkan mut'ah
sepeninggal Rasulullah SAW dinukil dari Ibnu Mas'ud, Mu'awiyah,
Abu Sa'id, Ibnu Abbas, Salamah dan Mabad (dua puha Umayyah bin
Khalaf), Jabir, dan Amr bin Huraits. Lalu diriwayatkan Jabir dari

semua sahabat pada masa Rasulullatr SAW, Abu Bakar, dan lJmar,
hingga akhir masa pemerintahan IJmar." Dia berkata pula, "Adapun
yang membolehkannya dari kalangan tabi'in adalah Thawus, Sa'id bin
Jubair, Atha', dan semua ahli fikih Makkah."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, semua pemyataannya itu perlu

ditinjau lebih lanjut. Mengenai dasar Ibnu Mas'trd adalah hadits

terdahulu yang telatr disebutkan pada bagian awal pembahasan tentang

nikah. Disisi lain saya telah jelaskan apa yang dinukil Al Ismaili
berupa tambahan penjelasannya yang menegaskan pengharaman hal
tersebut. Abu Awanah meriwayatkannya dari Abu Muawiyah, dari

Ismail bin Abi Khalid, dan pada bagian akhir disebutkan, "Kami
melakukannya kemudian kami meninggalkannya." Riwayat
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Muawiyah dikutip .Lbdunazzaq dari Shafwan bin Ya'la bin Umayyah,

Ya'la mengabarkan kepadaku bahwa Muawiyah melakukan mut'ah

dengan seorang perempuan di Thaif. Sanadnya shahih. Namun, dalam

riwayat Abu ,\z-Zubai dari Jabir yang dikutip Abdunazzaq
disebutkan hal itu terjadi dahulu kala. Adapun lafazhnya, "Muawiyah
melakukan mufah dengan seorang perempuan maula bani Al
Hadhrami pada saat kedatangannya ke Thaif. Perempuan itu biasa

dipanggil Mu'anah." Jabir berkata, "Mu'anah hidup hingga masa

pemerintahan Muawiyah, maka Muawiyah biasa mengirimkan hadiah

kepadanya setiap tahun." Adapun Muawiyah mengikuti Umar dan

meneladaninya, maka tidak diragukan lagi dia mengabarkan perkataan

Umar setelah pelarangarurya. Atas dasar ini, Ath-Thatrawi berkata,

"IJmar berkhutbatr dan dia melarang mut'ah dan dia menukil hadits itu
dari Nabi SAW dan tidak ada seorang pun yang mengingkarinya. Hal
ini menunjukkan bahwa para sahabat mengikuti apa yang

dilarangnya."

Adapun tentang hadits Abu Sa'id, diriwayatkan dari
Ab&xrazzaq dari Ibnu Juraij, Atha' berkata: Seorang yang aku sukai

mengkhabarkan kepadaku dari Abu Sa'id, bahwa dia berkata,

"Sungguh dahulu salah seorang di antara kami melakukan mut'ah
dengan imbalan segelas tepung." Riwayat ini disamping lemah karena
periwayatnya majhul (tidak diketahui), juga tidak ada penegasan

bahwa hal itu terjadi sesudatr Nabi SAW. Sedangkan pemyataan Ibnu
Abbas telatr kami bahas riwayat yang berasal darinya serta perbedaan

ulama apakah ia meralat pendapatnya atau tidak. Kisah Salamah dan

Mahad pada hakekatnya hanya satu, dan terjadi perbedaan tentang
mana di antara keduanya sebagai pelaku kisah. Abdttrrazzaq
meriwayatkan melalui sanad yang shahih dair Amr bin Dinar, dari
Thawus, dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Tidak ada yang mengejutkan

Umar melainkan Ummu Urakah ketika keluar dalam keadaan hamil.
Umar bertanya kepadanya, maka dia menjawab, 'Salamah bin
Umayyah melakukan mut'ah denganku'." Kemudian dia mengutip
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hadits dari jalur Abu Az-Zubair, dari Thawus, dan disebutkan pelaku

mut'ah adalah Mabad bin umayyah. Adapun landasan Jabir, adalah

perkataannya "kami mengerjakannya", sebagaimana sudah saya

jelaskan terdahulu. Dalam riwayat Abu Nadhrah dari Jabir yang

dikutip Imam Muslim disebutkan, "IJmar melarang kami dan kami

pun tidak lagi mengerjakannya sesudah itu.' Jika pernyataannya,

"kami mengerjakannya" mencakup semua sahabat, maka kalimat,

"Kami tidak lagi mengerjakannya" juga mencakup semua sahabat.

Dengan demikian, pada saat itu terjadi ijma. Selanjutnya, tampak

balrwa landasannya adalah hadits-hadits shahih yang telah kami

sebutkan. Mengenai Amr bin Huraits dan pemyataannya,

"Diriwayatkan Jabir dari semua sahabat", sungguh itu merupakan satu

pernyataan yang aneh. Hanya saja Jabir berkata, "Kami

mengerjakannya." Tentu saja pernyataan ini tidak mesti mencakup

semua sahabat. Bahkan bisa saja hanya untuk perbuatannya sendiri.

Lalu apa yang dia sebutkan pendapat yang bersal dari para tabi'in

dimana riwayatnya dinukil Abdwazzaq dari mereka melalui sanad

yang shahift. Batrkan diriwayatkan dari Jabir yang dikutip Imam

rurorri-, t4'rii C * tl( j Pt * il' ,Jl2 itr J?:'e 6$;i (Kami

mengerjaknnnya bersama Rasulullah SAW, kemudian Umar melarang

l<ami, maka kami pun tidak lagi melahtknnnya).Makahal ini menolak

pernyataannya bahwa Jabir termasuk kelompok yang tetap

menghalalkan mut'ah. Meski demikian, Ibnu Hazm juga mengakui

pengharaman mut'ah karena keotentikan sabda beliau SAW, ?\t' ql

*Uit i-r,t\ gesungguhnya ia haram hingga hari kiamat). Dia

berkata, "Pernyataan ini menolak pandapat yang menghapuskan

pengharaman."
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33. Seorang Perempuan Menawarkan Dirinya kepada Laki-laki
yang Shalih

5120. Marhum menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku

mendengar Tsabit Al Bunani berkata: aku berada di sisi Anas dan di

sisinya ada seorang anak perempuannya. Anas berkata, "Seorang

perempuan datang kepada Rasulullah SAW menawarkan dirinya

kepada beliau. Dia berkata, 'Wahai Rasulullah, apakah engkau

berhajat kepada diriku?"' Anak perempuan Anas berkata, "Alangkatt

sedikitnya rasa malunya, dan alangkah buruk perbuatannya." Dia

berkata, "Dia lebih baik darimu, dia menginginkan Nabi SAW, maka

dia pun menawarkan dirinya kepada beliau."

* i') J* Ut *,iLr *? ii:yt'oi,rr-.,' i. fu *
J :Ju t'!+ c i,lw ,q\:t !nr'Jy-, n ,iy;';iw {*)
... a!,. .'.: / o/ c 't

,et,J +it cf-7v'a GG')i'o +r$ ?.lil :)13 ,o'ry' $Y
qy\til W) ,*y'u *G \', t* LLj 

" 
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5121. Dari Sahal bin Sa'ad, seorang perempuan menawarkan

dirinya kepada Nabi SAW, maka seorang laki-laki berkata kepada

beliau, "Wahai Rasulullah, nikahkanlah aku dengannya." Beliau

bertanya, "Apa yang kamu miliki?" Dia berkata, "Aku tidak memiliki
sesuatu." Beliau bersabda, "Pergilah dan cari meskipun cincin besi."

Laki-laki itu pergi kemudian kembali dan berkata, "Tidak, demi Allah,
aku tidak menemukan sesuatu dan tidak pula cincin besi, tetapi ini
sarungku, bagrnya setengatrnya." Sahal berkata, "Dia tidak memiliki
selendang." Nabi SAW bersabda, "Apa yang engkau lalatkan dengan

sarungmu? Jika engkau memalcainya, maka tidak ada sesuatu yang

menutupinya, dan jika engkau memakaikan kepadanya, maka tidak

ada sesuatu yang menutupimu." I*i-laki itu duduk, dan ketika dia

duduk dalam waktu cuku lama, maka dia pun berdiri. Nabi SAW

melihabrya, lalu memanggilnya-dan dia pun dipanggil menghadap

beliau SAW-, lalu beliau bertanya, "Apa kamu memiliki hafalan Al

Qur'an?" Laki-laki tersebut berkata "Aku hafal suratr ini dan suratr

itu"-beberapa surah yang dia sebutkan-maka Nabi SAW bersabda,

"Kami telah menjadikanmu memilikinya dengan imbalan Al Qur'an
yang lramu miliki (hafal)."

Keteranean Hadits:

(Bab perempuan menawarkan dirinya kepada laki-laki yang

shalih). Ibnu Al Manayyar berkata pada Al Hasyiyah, "Termasuk

keunikan pemaparan Imam Bukhari, batrwa ketika dia mengetahui

adanya kekhususan pada kisah perempuan yang menyerahkan dirinya,

25O - FATHUL BAARI

!-



maka beliau pun menyimpulkan dari hadits pernyataan yang tidak

menunjukkan kekhususan, yaitu pembolehan bagi perempuan

menawarkan dirinya kepada laki-laki yang shalih karena

menginginkan keshalihannya, maka hal itu diperkenankan. Jika laki-

laki shalih tersebut menyukainya, maka dia dapat menikahi

perempuan tadi sesuai syarat-syarat nikah."
t t o. ..1a

i*V Vi:ri (Marhum menceritakan kepada kami). Abu Dzar

rnenambahkan, "Ibnu Abdul Aziz bin Mihran." Dia berasal dari

Bashrah dan termasuk maula keluarga Abu Suffan. Dia seorang

periwayat yang tsiqaft (terpercaya) dan meninggal tahun 180 H.

Riwayatnya tidak ditemukan dalam Shahih Bukhari kecuali hadits ini.

Imarn Bukhari menyebutkannya juga pada pembahasan tentang adab.

Menurut AlBazzar, Marhum meriwayatkan hadits ini secara munfarid

(sendirian) dari Tsabit.

ljkr'o:Jbi (Di sisinya ada seorang anak perempuannya). Saya

belum menemukan keterangan tentang namanya, tetapi saya duga dia

adalatr Umainah.

"at;r clir-+ (Seorang perempuan datang). Saya belum

menemukan keterangan tentang nirmanya. Namun, menurutku, dia

adalah salah satu di antara nama-nama perempuan yang menyerahkan

dirinya -seperti disebutkan terdahulu- di antaranya, Laila binti Qais
bin A1 Khathim. Tampak pula bagiku pelaku kisah ini berbeda dengan

pelaku pada hadits Sahal.

iU?; tj (Alangkah buruk perbuatannya). Asal katanya adalah

as-sau'ah, artinya perbuatan yang buruk. Terkadang digunakan untuk

menyebut kehormatan wanita (kemaluan). Namun, yang dimaksud di

sini adalah makna yang pertama.

Kemudian Imam Bukhari menyebutkan pada bab hadits Sahal

bin Sa'ad tentang kisah perempuan yang menyerahkan dirinya.

Penjelasannya akan disebutkan setelah 16 bab. Dalam kedua hadits ini
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terdapat keterangan yang membolehkan perempuan menawarkan

dirinya atas dasar keinginannya dan tidak ada celaan dalam hal itu.

Kemudian laki-laki itu boleh memilih, tetapi tidak patut menolak

secara terang-terangan dan cukup berdiam'

Al Muhallab berkata, "Dalam hadits ini terdapat keterangan

bahwa seorang laki-laki tidak boleh menikahi perempuan yang

menawarkan dirinya kecuali jika dia menyrkai perempuan tersebut.

Oleh karena itu, Nabi SAW memandangi perempuan yang

menawarkan dirinya dari atas ke bawah." Akan tetapi kisah di atas

tidak mengindikasikan apa yang dia sebytkan. Dia berkata pula,

"Dalam hadits ini seorang yang berilmu boleh berdiam jika dimintai

suatu kebutuhan yang tidak terlalu penting dan mendesak. Hal ini

lebih lembut dalam memalingkan orang yang meminta dan lebih

beradab daripada menolak dengan perkataan secara terang-terangan."

34. Seorang Menawarkan Anak Perempuannya atau Saudara

Perempuannya kepada Orang-orang yang Baik

';-'; l' *b 'er'^fi ,!t * U nP g?i ,Jv 7Q) it *
, o !.'.. o,4: u c z.tt. 1 '.9't,'to' \''
t ;.t 'a-,ae>- (i{1,, 'e ,-rtbAl i '.P oi :r>lLi- l:4b bt ,*t

* it );r 7*i"u os: ,loriAt 6L i ,,* a'#
'; u1!."41 ,orL,;:t ;';L'Jt- ,t-rtJurei',:*') *?rt
€ di'4t,qii e,uL,iw,-^:oL #'*?ok
K.6lr4, ,'*|sG (.1,\A qr't- c\:t I tf ; $. $ isw up:'rk 

;)'.^5 ,:#'4'^2L'e*'r: t4'()l |aL ,4'tJo)t
', u .,.
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5122. Dari Ibnu Syihab, dia berkata: Salim bin Abdullah

mengabarkan kepadaku, dia mendengar Abdullah bin Umar RA
menceritakan, sesungguhnya Umar bin Khaththab saat Hafshatr binti
Umar menjanda dari Khunais bin Hudzafah As-Sahmi -dia termasuk
sahabat Nabi SAW dan meninggal di Madinah- maka Umar bin
Khaththab berkata, "Aku datang kepada ltsman bin Affan dan
menawarkan Hafshah, kepadanya. Dia berkata, 'Aku akan pikirkan
dulu'. Aku tinggal beberapa malam kemudian dia menemuiku dan

berkata, 'Tampaknya aku tidak akan menikah pada beberapa hari-hari
ini'." I]mar berkata, "Kemudian Aku menemui Abu Bakar Ash-
Shiddiq dan aku berkata, 'Jika engkau mau, aku menikahkanmu
dengan Hafshah binti Umar. Abu Bakar terdiam tanpa menanggapiku
sedikitpun'. Aku lebih kesal kepadanya daripada terhadap Utsman.
Aku pun tinggal beberapa malam. Kemudian Rasulullah SAW
meminang Hafshah dan aku menikahkannya dengan beliau. Setelatr

itu Abu Bakar menemuiku dan berkata, 'Barangkali engkau maratr

terhadapku ketika engkau menawarkan Hafshah kepadaku dan aku

tidak menanggapimu sedikitpun'." Umar berkata, ".,{ku berkata,

'Benar!' Abu Bakar berkata, 'Tidak ada yang menghalangiku untuk
memberi jawaban kepadamu ketika engkau menawariku, hanya saja

aku telah mengetahui bahwa Rasulullah SAW menyebutnya (Hafshah)

dan aku tidak ingin menyebarkan rahasia Rasulullah SAW. Sekiranya
Rasulullah SAW meninggalkannya niscaya aku akan menerimanya'."
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5123. Dari hak bin Malik, ,.r*rrur-:ra Zainab binti Abu

Salamah mengabarkan kepadanya, Ummu Habibah berkata kepada

Rasulullah SAW, "Sungguh kami telah membicarakan bahwa engkau

akan menikahi Dunah binti Abu Salamah," maka Rasulullah SAW

bersabda, "Apaknh yang engkau makudkan dengan ummu Salamah?

sekiranya aht tidak menikahi (Jmmu salamah, maka dia tetap tidak

halal bagilat. Sesungguhnya bapalorya adalah saudara

sepersusuanht."

Keteransan Hadits:

(Bab seseorang menawarkan anak perempuannya atau saudara

perempuannya kepada orang-orang yang baik). Imam Bukhari

menyebutkan masalatr menawarkan anak perempuan pada hadits yang

pertama dan menawarkan saudara perempuan pada hadits yang kedua.

";!S|le 
6ettt(e menjanda). yaitu perempuan yang ditinggal

mati suaminya, atau ditalak pisah, atau berakhir masa iddahnya.

Namun kata ini digunakan untuk perempuan yang ditinggal mati

suaminya. Ibnu Baththal berkata, "orang Arab menamai semua

perempuan yang tidak bersuami dan semua laki-laki yang tidak

be$stri dengan sebutan aim." Dalatnkrtab Al Masyariq ditambahkan,

"meskipun dia masih perawan." Tarnbahan pembahasan masalah ini

akan dipaparkan pada bab 'Tidak Boleh Bagi Bapak dan selainnya

Menikatrkan Gadis Maupun Janda kecuali atas Keridhaannya."
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z*ittti- i ,f 6 @art Khunais bin Hudzafah). Dalam riwayat

Ahmad dari Abdurrzzaq, dari Ma'mar dari Ibnu Syihab dan ini juga

merupakan riwayat Yunus dari Az-Zuhri disebutkan, "Ibnu Hudzafatr

atau Hudzaifah", namun yang benar adalah Hu&afah. Dia adalah

Abdullah bin Hudzafah yang telatr disebutkan pada pembahasan

tentang peperangan. Di antara para periwayat ada yang melafalkan

Khanisa. Namun, versi yang pertama lebih masyhur. Dalam riwayat

Ma'mar sama seperti versi pertama, tetapi menggunakan ltttraf 'ha'

pada bagian awalnya (Hunais). Ad-Daruquthni berkata, "Terjadi

perbedaan pendapat tentang riwayat Abdvnazzaq dimana terkadang

diriwayatkan darinya menurut versi png benar dan terkadang ragu."

Pi * in' ,p h Jyt i6&i'u ofi (Dia termasuk di antara

sahabat-sahabat Nabi SAW). Dalam riwayat Ma'mar -seperti akan

disebutkan setelah beberapa bab- diberi tambahan, !j Jj( ga @an

peserta perang Badar).

*-Nuii fr* meninggal di Madinah). Mereka berkata, "Dia

meninggal setelah perang lIhud, karena luka yang dideritanya dalam

peperangan tersebut." Dikatakan juga, bahkan dia meninggal setelah

perang Badar, dan mungkin ini lebih tepat, sebab mereka berkata,

"Nabi SAW menikahi Hafshah setelatr 25 bulan dari masa hijrah.

Dalam riwayat lain disebutkan setelah 30 bulan, dan ada juga yang

menyebutkan setelatr 20 bulan. Seme,ntara perang Uhud terjadi lebih

dari 30 bulan setelatr hijratr. Namun, mungkin diselaraskan dengan

perkataan mereka yang menyebutkan setelatr 30 bulan dengan

membuang angka satuannya. Ibnu Sa'ad menegaskan bahwa dia

meninggal sesaat setelah kedatangan Nabi SAW dari perang Badar.

Pendapat ini pula yang ditandaskan lbnu Sayyidinnas dan perkataan

Ibnu Abdul Barr. Dikatakan batrwa dia turut dalam perang LJhud dan

meninggal akibat luka yang dideritanya. Hafshatr lebih tua daripada

saudarany4 Abdullah. Hafshatr dilahirkan lima tahun sebelum
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kenabian dan Abdullatr dilahirkan tiga atau empat tahun sesudah

kenabian.

vr-i.e.ir ,;'# J6 (Jmar bin Khaththab berkata). Dia

mengulangi pernyataan ini karena dipisahkan oleh kalimat yang cukup
panjang. "Jika tidak demikian, maka dalam kalimat di awal,
"Sesungguhnya Umar bin Al Khaththab" ada kata-kata yang tidak
disebutkan secara redaksional. Dia berkata, "Dalam riwayat Ma'rnar
yang dikutip An-Nasa'i dan Ahmad dari Ibnu Umar dari Umar
disebutkan,'ebli L;ft "Hufrhah menj anda. "

U;i r Lf ; r4ii 6*u datang kepada (Jtsman dan menawarkan

Hafshah kepadanya. Dia berkata, "Alan akan pikirkan dulu"... hingga
dia mengatakan, "Tampaknya aht tidak akan menikah......,). Inilah
yang shahift. Dalam riwayat Rib'i bin Hirasy dari Utsman yang dikutip
Ath-Thabari dan dinyatakan shahift olehnya dan juga Al Hakim, bi

* *tcttAi ;&i *Xn',p H' "Ul * ,ti o1;L. ,& Jtt*rAu;b

'i6 rl& ? ,p ,* ou*b iii:, ,ouit 'u ? ,f ,rb uiif :f '* U ,,5,6

s4)it,i,LL\i?:*,f\:i 'i,i 1' ,tu-e (utsman meminang anak

perempuan Umar, namun Umar menolalorya, hal itu sampai kepada

Nabi SAW. Ketikn Umar datang kepadanya maka beliau bersabda,

"Wahai Umar, maulcah engkau alar tunjukkan menantu yang lebih
baik daripada Wsman, dan aku menunjukkan kepada (Jtsman mertua
yang lebih baik darimu?" Dia berknta, "Baiklah, wahai Nabi Allah.,,
Beliau bersabda, "Nikahknn aku dengan anak perempuanmu dan alat
me*itmhlran (Jtsman dengan anak perempuanht"). Al Hafizh Adh-
Dhiya' berkata, "sanadhadits in bisa diterima, tetapi dalam kitab Ash-
Shahih disebutkan Umar menawarkan Hafshah kepada Utsman dan

dia menolaknya seraya berkata, "Tampaknya aku tidak akan
menikah........"
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Saya (Ibnu Hajar) katakan, Ibnu Sa'ad meriwayatkan dari mursal
Al Hasan sama seperti hadits Rib'i, dan dari mursal Sa'id bin Al
Musayyab dengan redaksi yang lebih sempurna. Kemudian pada

bagian akhir disebutkan, W 4 i,r ir;ri (Allah melangsungknn bagi

keduanya sekaligus). Mungkin riwayat-riwayat tersebut dipadukan
bahwa pada awalnya Utsman meminang Hafshah dan Umar
menolaknya, sebagaimana pada riwayat Rib'I, sebab penolakan ini
mungkin berasal dari Hafshah, seperti dia belum siap menikah

mengingat baru saja ditinggal suaminya, atau sebab-sebab lain yang

tidak melukai hati Utsman. Setelah sebab-sebab tersebut hilang, maka

Umar segera menawarkan anak perempuannya kepada Utsman untuk
menjaga perasaarulya, seperti pada hadits di atas. Namun, mungkin
Utsman telatr mendengar apa yang didengar oleh Abu Bakar, yaitu
bahwa Nabi SAW telah menyebufirya, lalu Utsman melakukan seperti
yang dilakukan Abu Bakar, yakni tidak mau membuka ratrasia

Rasulullah SAW, dan menolak tawaran Umar dengan cara yang halus.

Dalam riwayat Ibnu Sa'ad disebutkan, Utsman berkata, e d,6

*6 b ,r3t lAku belum memiliki hajat terhadap perempuan).Ibnu

Sa'ad menyebutkan dari Al Waqidi melalui sanadnya bahwa Umar
menawarkan Hafshah kepada Utsman saat Ruqayyah binti
Rasulullah SAW meninggal, semenatra Utsman saat itu
menginginkan Ummu Kultsum binti Nabi SAW.* Saya (Ibnu Hajar)
berkata, keterangan ini menguatkan bahwa kematian Khunais adalah
setelah perang Badar, karena Ruqalyah meninggal di malam-malam
perang Badar, dan Utsman tidak turut dalam perang Badar karena
merawatnya.

Ishaq meriwayatkan dalam Musnadnya dan Ibnu Sa'ad dari
mursal Said bin Al Musayyab, dia berkat4 "Hafshah menjanda dari
suaminya dan Utsman menjadi duda dari Ruqayyah. umar melewati
Utsman yang sedang bersedih, maka dia berkata, 'Apakah engkau

memiliki keinginan kepada Hafshah? Sungguh iddahnya telatr
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berakhir dari si fulan'." Timbul pula masalah, sekiranya Khunais wafat

setelah perang Uhud, maka iddah Hafshah akan berakhir di tahun ke-4

FL Akan tetapi mungkin dijawab bahwa Hafshah melahirkan sesaat

setelah kematian suaminya meski sekadar keguguran, maka iddahnya

berakhir saat itu juga.

€fi e'F1, (Alru akan memperhatiknn urusanku)' Yafui akl't

akan memikirkan dulu. Kata ',an-nazhr'terkadang digunakan dengan

arti 'kelembutan' yang dibantu dengan huruf 'lam', danjuga bermakna

'melihat' (dan inilah yang pokok) dan dibantu dengan huruf ilaa'.

Terkadang juga disebutkan tanpa huruf bantu maka ia bermakna

menunggu.

3.;i ',4$ # iti ((Imar berkata, "Aht pun bertemu Abu

Bakar,,). Hal ini menunjukkan bahwa umar langsung menawarkan

anaknya kepada Abu Bakar sesaat setelah Utsman menolaknya.

3 fr'ei (Abu Bakar membisu). Maksudnya, diam tanpa

mengeluarkan sepatah kata pun. Lalu pernyataan sesudah itu, "Dia

tidak menanggapiku sedikitpun" merupakan pengukuhan untuk

menghilangkan asumsi majaz, karena pernyataan tersebut

mengandung kemungkinan dia diam dalam waktu yang cukup lama,

kemudian berbicara.
o7.,,olt t

4b Ajl Uii 1,ltcu merasa lebih kesal). Maksudnya aku lebih

marah kepada Abu Bakar dibanding kemarahanku pada Utsman.

Sikapnya ini disebabkan dua hal Pertamc, kasih sayang erat yang

terialin antara keduanya, karena Nabi SAW mempersaudarakan

kedluanya. Adapun Utsman, mungkin Umar telah menolaknya

sebelurnnya, maka Umar tidak mengecalnnya karena Umar pemah

pula menolaknya. Kedua, awalnya Utsman menyambut tawaran ifu

namun kemudian menolaknya dengan cara halus. Adapun Abu Bakar

tidak memberi sa:rrbutan sepatah kata pun. Dalam riwayat Ibnu Sa'ad

disebutkan, "Dia marah kepada Abu Bakar dan berkata, 'Aku
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sangatlah marah kepadanya di saat dia diam atas tawaranku, dibanding
kemarahanku kepada [Jtsman'."

t i., . ..
}Jb o:r-+j'.ti (Sungguh englcau marah atas sikapku). Dalam

riwayat Al Kasymihani disebutkao, '€r3-+i3Lif (baranglali engkau

marah), dan ini lebih tepat.

|6-1)i# @isaat atu tidak menanggapi). yakni tidak

memberikan j awaban kepadarnu.

5;t ulri *vh, ,* l, Syt'oi'dJc|rr $"tl1xecuau
bahwa alat telah mengetahui Rasulullah SAW menyebutnya). Dalam
riwayat Ibnu Sa'ad disebutkan, 33'j4 *h, ,p ,;t'o, ,f I ,SA

fn oui;i * W fi t tE (Abu Bakar berkata, ,,sesungguhnya Nabi

SAW telah menyebut sesuatu tentang dirinya, dan itu bersifat
rahasia").

I;tqL Ir 
"b h g-r'r-,'.t\.;i.C (Aku tidak mau

menyebarknn rahasia Rasulullah sAW. Dalam riwayat Ibnu Sa'ad

disebutkan ,'*i * 10, * !, f:*:, -r,#i ti 'dfj @ku tidak suka

menyebarkan rahasia Rasulullah SAty).

-q 'j-"tdp h' ,* !,,SAg; ji G"a*nya Rasutuuah

SAW meninggalkannya, niscaya aht menerimanya). Dalam riwayat
Ma'mar .disebu&an, L{iSJ fuiscaya aht menikahinya). Dalam

pernyataan ini diketahui, bahwa sekiranya bukan karena faktor itu
niscaya dia menerima tawaran tersebul untuk itu dapat dipahami
alasan Abu Bakar tidak mengatakan s€eerti png dikatakan Utsman,
"Tampaknya aku tidak akan menikah..... ......"
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Pelaiaran yans dapat diambil.

1. Keutamaan menyembunyikan rahasia, dan jika pemilik rahasia

telatr menyebarkannya, maka tidak ada halangan bagr yang

mendengar untuk menceritakannya.

2. Kekesalan seseorang terhadap saudaranya dan orang yang
menyebabkannya kesal dapat mengajukan alasannya, karena ini
merupakan sifat dasar manusia. Ada kemungkinan sebab Abu
Bakar menyembunyikan hal itu kepada Umar adalah dia
khawatir bahwa Nabi SAW tidak ingin menikatri Hafshah,
sehingga hal itu akan melukai hati Umar. Ada kemungkinan juga
bahwa pengetahuan Abu Bakar bahwa Nabi akan meminang
Hafshah adalah karena beliau mengabarkan kepadanya, baik
beliau meminta pendapatnya, atau beliau tidak pernah

menyembunyrkan sesuatu yang diinginkan kepadanya, sampai
pada hal yang pada umunnya dapat merendahkan dirinya, yaitu
putrinya yang diperistri Nabi. Hal itu pun tidak menghalangi
beliau untuk memberitahukan kepadanya, karena sangat

percayanya beliau kepadanya. Untuk itu, Abu Bakar lebih dulu
mengetahui hal itu daripada Umar yang berkaitan langsung
dengan pembicaraan tentang peminangan dengannya.

3. Orang yang memiliki derajat lebih rendah tidak patut meminang
perempuan yang hendak dipinang orang lebih tinggi derajatnya,

meski pinangan belum terjadi, apabila telatr terjadi pengurusan

yang serius.

Boleh menikatri orang yang hendak dipinanq Nabi SAW atau

hendak dinikatrinya dan kemudian ditinggalkanny4 berdasarkan
perkataan Ash-Shiddiq, "sekiranya beliau meninggalkannya
niscaya aku menerimanya. "

Seseorang boleh menawarkan anak perempuannya atau
perempuan lain dalam perwaliannya kepada orang yang diyakini
baik, karena manfaat yang didapatkan oleh perempuan yang

5.

260 _ FATIIUL BAARI



7.

8.

9.

ditawarkan itu, dan perbuatan ini bukan sesuatu yang

memalukan.

Boleh menawarkan anak perempuan kepada laki-laki yang telatr

beristri, karena Abu Bakar saat itu mempunyai istri.

Barangsiapa bersumpah tidak akan me,lryebarkan rahasia

seseorang, nurmun pemilik ratrasia membuka rahasianya, lalu
orang yang bersumpah furut membicarakannya, maka dia tidak
dianggap melanggar sumpah, karena yang me,mbuka rahasia ifu
adalah pemilik ratrasia sendiri bukan pihak orang yang

bersumpah.

Seorang bapak menjadi ternpat untuk meminang anaknya yang

sudah janda, sebagaimana halnya ana}rrya yang masih perawan,

dan pinangan tidak dapat ditujukan langsung kepada si
perempuan. Demikian perkataan Ibnu Baththal. Namun
pernyataannya, "Pinangan tidak boleh ditujukan langsung
kepada si perempuan", tidak diindikasikan oleh hadits.

Ibnu Baththal berkata, "Dalam hadits ini terdapat keterangan

batrwa seorang laki-laki dapat menikatrkan anak perempuannya
yang telah menjanda tanpa bermusyawarah dengannya, selama si

bapak mengetatrui bahwa anaknya merestui perbuatannya dan
orang yang meminang setara dengannya. Namun, tidak ada

dalam hadits keterangan tegas yang mendukung penafian itu,
hanya saja mungkin disimpulkan dari hadits lain. An-Nasa'i
telah menyebutkan hadits ini dalam bab yang berjudul, "Seorang
laki-laki menikalrkan anak perempuarmlza png telatr besar." Jika
yang dia maksudkan disertai keridhaan.maka tidak menyelisihi
kaidah dasar, namun bila yang dia maksudkan disertai
pernaksaan maka bisa saja terlarang.

Selanjuhrya, Imam Bul*lari menyebutkan penggalan hadits
Ummu Habibatr tentang kisah anak perempuan Ummu Salamah.
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Imam Bukhari tidak mengutip redaksi yang mengindikasikan judul
bab karena merasa cukup dengan mengisyaratkan kepadanya. Adapun

lafazh yang dimaksud adalatr perkataan Ummu Habibah, "Nikahilatr
saudariku binti Abu Sufran."

35. Firman Allah,

i-4;!Ai"ri ;t;ti#,y -r-;b? t1-rrJL cG ii

"Dan tidak ada dosa bagi kama meminang perempuan-perempuan

itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan keinginan
menikahi mereka dalam hati-hati kamu. Atlah Mengetahui...

hingga firman-nya... Maha Pengampan lagi Maha Penyayang.

(Qs. AI Baqarah l2l:235)

L;k,i r*|,& ;e,y, i*f ,ikf
Alcttantum artinya kalian menyembunyikan dalam diri-diri

kalian. Segala sesuatu yang engkau jaga dan sembunyikan, maka

disebut malmun.

, 4. o, . ,z I e. t c, c,

".f+ ,fr\ ,f c-Lob"r f clP ,f,:,
,i:Ft ,^-,J ,-\,irt (,Lei-#6 -y-*71:+)
*f '",* *St,iA :r-rt;st Jtii ,eJ*il:;t ;,'Hfi *i:i,
,ir-y; SG, as';; \f Gi ,#Lbl:.r ii,r 3li ,*ti # ;1,

L.L"i"

,i:nt; $:L * S.,lu1
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,!^ ir61' 1:1 *10 q*i, a;e e oy,:Ji ,L;-rt tT
ir$,: +ti r.,t*, ry ri,l,SF 6'*i $ e,it it
,t-Qr. U? t 'r:;. tirsJ ; W:u G )A) |>tstj';:l l,a)2
'*.&) 

,,,t3 it * ?i, ,t!7t f- ,yr+ti | :;r*LJt )vj
.iqt;fi,(iiri l6i'

5124. Thalq berkata kepadaku, Za'idah menceritakan kepada

kami, dari Manshur, dari Mujahid, dari Ibnu Abbas, "Firman-Nya,

'meminang perempuan-perempuan itu dengan sindiran', seseorang

mengatakan, 'Sesungguhnya aku ingin menikah, dan aku berharap

dimudatrkan untukku seorang perempuan shalihah'." A1 Qasim

berkata, "Seseorang berkata, 'Sungguh engkau sangat terhormat

bagiku, dan sungguh aku menyukaimu, dan sesungguhnya Allah akan

menuntun kebaikan kepadamu', dan sepertinya." Atha' berkata,

"Hendaknya menggunakan sindiran dan tidak boleh terang-terangan.

Seperti mengatakan, 'Sungguh aku memiliki kepentingan,

bergembiralah, dan segala puji bagr Allah, sungguh engkau

perempuan yang diharapkan'. Lalu perempuan itu berkata, 'Aku telatt

dengar apa yang engkau katakan'. Namun, tetapi hendaknya si

perempuan tidak menjanjikan sesuatu, begitu pula walinya tidak

memberi janji tanpa pengetatruannya. Jika si perempuan memberikan

janji kepada seorang laki-laki pada masa iddatrnya dan kemudian -

setelah iddatt berakhir- keduanya menikah, maka mereka tidak

dipisahkan." Al Hasan berkata, "Janganlah kamu mengadakan janji

kawin dengan mereka secitra ra]rasia, yakni zina." Kemudian

disebutkan dari Ibnu Abbas tentang firman-Nya,'Hingga sampai pada

waldu yang telah ditentukan!yakni selesai masa iddah.
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Keteransan:

(Bab firman Allah, "Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang

perempuan-perempuan itu dengan sindiran atau kamu

menyembunyikan keinginan menil<ahi merekn dalam hati-hati knmu.

Allah mengetahui... hingga firman-Nya... Maha Pengampun lagi
Maha Penyayang). Demikian dikutip kebanyakan periwayat.

Sementara riwayat Abu Dzar tidak mencantumkan kalimat sesudatr

kata 'aloruntum'. Kemudian dalam syarah Ibnu Baththal disebutkan

ayat selengkapnya beserta ayat sesudahnya hingga firman-Nya, lht
ftatasannya). Ibnu At-Tin berkat4 "Ayat ini mencakup empat hukum;

dua diperbolehkan, yaitu menyindir dan menyembunyikan, dan dua

lagi terlarang, yaitu menikah saat iddah dan mengadakan janji kawin
dengannya."

'o t-{51'.ii'rr;*>l t'r* :,?|yti'€*tii d i*t (kamu

sembunyilran dalam diri-diri kamu. Maka segala sesuatu yang engkau
jaga dan sembunyikan makn disebut malcnuun). Demikian yang

dikutlp oleh mayoritas ulama. Sementara dalam riwayat Abu Dzar
disebutkan sesudahnya lafazh, "Hingga akhir ayat." Adapun tafsiran

tersebut berasal dari Abu Ubaidah.

irJb,#J Jtii (Thalq berkata kepadatu). Dia adalah lbnu

Ghannam.

P7 A, y& y) f (Dari lbnu Abbas, "Firman-Nya, 'dengan

sindiran"'). Yalmi diaberkata sehubungan dengan tafsir ayat ini.

Lt ... e-tp' t-l dl ,Si-6n*rang mengatakan, "sesungguhnya

aht ingin menikah..."). Ini adalah penafsiran bagi sindiran yang

disebutkan dalam ayat. Az-Zamaksyari berkata" "Kata at-ta'riidh
(sindiran) adalah seseorang

menunjul&an kepada makna

disanggatr batrwa definisi ini
majaz. Lalu sanggahan ini
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Zamakhsyari tidak bermaksud membuat definisi. Kemudian dia
memperjelas makna ta'riidh dengan perkataannya, "Ia adalah
menyebutkan sesuatu yang dimaksud oleh lafazh hakiki, atau majaz,
atau kiasan, untuk menunjukkan perkara lain yang belum disebutkan
dalam perkataan, seperti orang yang datang mengatakan untuk
memberi salam. Namun, maksudnya adalah melunasi piutang. Maka
pemberian salam merupakan maksudnya dan pelunasan adalah sisi
lainnya, yakni aku mengarahkan pembicaraan kepada sisi lain, tetapi
terdapat perbedaan dengan kiasan karena tidak mencakup semua
bagian-bagiannya. Ringkasnya, antara ta'riidh dan kiasan terdapat
persamaan dan juga perbedaan. Misalnya kalimat, 'Aku datang untuk
memberi salam kepadamu', bisa dikatakan ,ta,riidh,dan bisa juga
kiasan. sedangkan kalimat,'Panj ang pertolongannya' termasuk kiasan
dan bukan ta'riidh. Kemudian kalimat, ,Engkau menyakitiku dan
engkau akan mengetahui akibat pada selain yang menyakiti', termasuk
ta'riidh yang bermuatan anc:rman terhadap orang yang menyakiti,
namun tidak dapat dikatakan kiasan." Demikian ringkasan pemyataan
beliau dan ia merupakan penjelasan yang sangat bagus.

'H'rfi 'oilli (Alru berharap bahwasanya dimudahkan). Imam

Bukhari mencukupkan pada bab ini dengan mengutip hadits Ibnu
Abbas yang mauquf. Padahal dalam masalatr ini dinukil hadits shahih
lags marfu', yaitu sabda beliau SAW kepada Fathimah binti eais, ril

,i.rg 9ii; ppabila engkau sudah halal [selesai masa iddahJ maka

beritahulcan kepadalru). Redaksi ini dikutip Imam Muslim. Dalam
redaksi lain sebagaimana diriwayatkan Abu Daud disebutkan, ,**i
#, (ianganlah engkau meluputkan kami dari dirimu).

Para ulama sepakat bahwa yang dimaksud oleh hukum ini adalah
perempuan yang ditinggal mati suaminya. Mereka berbeda pendapat
tentang perempuan dalam masa iddah karena tatak pisah (ba'in).
Demikian juga dengan orang yang menggantungkan pernikarrannya.

FATIIUL BhARI _ 26,5



Sedangkan perempuan yang ditalak dan masih bisa rujuk, maka Imam
Asy-Syaf i berkomentar, "Tidak boleh bagi seorang pun
meminangnya meski dengan sindiran selama masih dalam masa
iddah." Kesimpularulya, meminang secara terang-terangan semua
perempuan dalam masa iddah, hukumnya haram. Adapun sindiran
diperbolehkan bagi jenis iddah pertama dan diharamkan bagi jenis
iddah terakhir serta diperselisihkan pada iddah pisah (ba'in).

frf '"b $1rSi-ir'at Sai @l Qasim berkata, "seseorang dapat

mengatakan, 'Sesungguhnya engkau sangat terhormat bagiku,,,). Al
Qasim yang dimaksud adalah Ibnu Muhammad. Maksudnya,
seseorang dapat menyindir perempuan yang hendak dipinangnya
dengan mengatakan seperti itu. Ini adalah penafsiran lain tentang
makna sindiran, dan semua yang dikatakan di atas adalah contoh. oleh
karena itu, pada bagran akhirnya dia katakan, "Atau yang seperti itu."

Riwayat yang disebutkan di sini dikutip oleh Malik dari
Abdurrahman bin Al Qasim dari bapaknya, "sesungguhnya dia biasa
berkata sehubungan firman Allah, *:hr'n ,|&'* C1'# CV li
ilL3t (tidak ada dosa bagi knmu dalam meminang perempuan-

perempuan itu dengan sindiran), yalari seorang laki-laki berkata
kepada seorang perempuan dalam masa iddahnya karena ditinggal
mati suaminya, 'Sesungguhnya engkau bagiku...'." Kemudian contoh
yang mengatakan, "Sesungguhnya aku menyukaimu", menunjukkan
bahwa penegasan kata 'suka' tidaklah terlarang, dan ia tidak dianggap
meminang terang-terangan, sampai dia menegaskan objek kata'suka'
itq seperti mengatakan, "Sungguh aku suka menikahimu." Asy-Syaf i
menyatakan secara tekstual bahwa yang demikian termasuk bentuk
sindiran. Maksudnya, apa yang dikatakan Al Qasim. Adapun contoh
yang saya sebutkan maka dikatakan oleh Ar-Ruyani ada sisi untuk
dibenarkan. Sementara An-Nawawi dalam kitab Ar-Raudhah
mengungkapkan, "Betapa banyak orang yang menyukaimu", maka
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diciptakan asumsi bahwa dia tidak menegaskan keinginan secara

mutlak. Namun, sesungguhnya tidak demikian.

Al Baihaqi meriwayatkan dari Mujahid beberapa bentuk
pinangan secara terang-terangan. Di antaranya, "Janganlah engkau

membiarkan orang lain mendahuluiku terhadap dirimu, karena
sungguh aku akan menikahimu." Sekiranya tidak dikatakan,

"Sesungguhnya aku akan menikahimu", maka ia termasuk bentuk
sindirin berdasarkan sabda beliau SAW kepada Fathimah binti Qais
yang baru saja disebutkan. Menurut Ar-Raf i, di antara bentuk
pinangan sindiran adalatr seseorang berkata, "Janganlah engkau

meluputkan dirimu dariku", tetapi pernyataannya disanggah oleh
ulama lain. Ad-Daruquthni meriwayatkan dari Abdurrahman bin
Sulaiman Al Ghasil dari bibinya, Sakinah, dia berkata, "Abu Ja'far
Muhammad bin Ali bin Al Husain minta izin kepadaku, sementara

iddalrku belum berakhir karena ditinggal mati suamiku, dia berkata,

'Engkau telah mengetatrui hubungan kerabatku dengan Rasulullah
SAW dan juga Ali serta kedudukanku di kalangan bangsa Arab'. Aku
berkata, 'Semoga AUah mengampunimu wahai Abu Ja'far. Engkau
adalatr laki-laki yang dijadikan panutan. Apakah engkau meminangku

dalam masa iddahku?' Dia berkata, 'Sesungguhnya aku mengabarkan
kepadamu tentang hubungan kerabatku dengan Rasulullah SAW dan

Ali'."

i,;is i' lo, *ii ,:;.ii -o6 
d.'ot J*L;t, *?",tt o ,stt,

(Atha' berlcata, "Hendaknya menggunakan sindiran dan tidak boleh
terang-terangan, seperti mengatakan, 'Sungguh aku memiliki
kepentingan, bergembiralah, dan segala puji bagi Allah, sungguh
englrau perempuan yang diharapkan"'). Kata'yabuuh' artinya terang-
terangan, sedangkan'naafiqah' artinya diharapkan.

(#";1,J:Jj (Dan tidak menjanjikan sesuatu). Atsar Atha' ini

dinukil Abdtxrazzaq melalui sanad yarrg maushul dat'r Ibnu Juraijnya
beliau secara terpisah-pisatr. Ath-Thabari meriwayatkannya dari Ibnu
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Al Mubarak, dari Ibnu Jr.lraij, dia berkata, "Aku berkata kepada Atha',

apa yang seharusnya dikatakan oleh laki-laki yang akan melamar?'

Dia berkata, 'Hendaklah dia menggunakan kata-kata sindiran namun

tidak boleh menyebutkan niatnya secara terang-terangan." Lalu ia

rnenye-butkan perkataan yang szlma seperti di atas hingga

perkataannya,'P* tidak menj anjikan sesuatu. "

\ ',4#U;-i X W* j W.V etet'a:tetjbg 6ino seorans

perempuan memberi janji pada ieorang laki-laki di masa iddahnya,

kemudian mereka menikah setelah itu, makn keduanya tidak

dipisahkan). Yakni jika keduanya menikah setelah masa iddahnya

berakhir, maka janji tersebut tidak mengurangi keabsahan pernikahan,

meski mereka berdosa. Abdarrazzaq meriwayatkan dari Ibnu Juraij

dia berkata, "telah sampai kepadaku pernyataan yang berasal dari Ibnu

Abbas, dia berkata,'Lebih baik bagimu berpi sah dengannya'. "

Para ulama berbeda pendapat tentang seseorang yang melamar

perempuan secara terang-terangan di masa iddahnya, namun mereka

tidak melakukan akad melainkan setelah iddahnya berakhir. Malik
berkata, "Hendaklah dia berpisah dengan perempuan itu baik sudah

dukhul (ima') maupun belum. " Sementara Asy-Syaf i berkata,

"Akadnya tetap sah meski ada pinangan secara terang-terangan,

karena keduanya memiliki sisi yang berbeda." Menurut Al Muhallab,

alasan pelarangan lamaran secara terang-terangan di masa iddah,

bahwa hal itu menjadi jalan terjadinya kesepakatan di masa iddah,

dimana seorang perempuan masih tertahan oleh air mani suaminya

yang meninggal atau yang menceraikannya. Akan tetapi faktor ini
hanya mungkin dijadikan alasan mencegatr terjadinya akad bukan

sekedar pinangan terang-terangan, kecuali jika dikatakan, pinangan

yang terang-terangan merupakan jalan menuju akad, dan akad menjadi

jalan menuju senggama.

Apabila akad dilangsungkan pada masa iddah dan terjadi jima',

maka para ulama sepakat keduanya tetap dipisatrkan. Menurut Malik,

26A - TATIII'L BAARI



Al-Laits, dan Al Auza'i, tidak halal bagi laki-laki itu menikahi
perempuan tersebut sesudahnya. Namun ulama-ulama yang lain

berpendapat, "Halal bagi laki-laki itu menikahi perempuan tersebut

setelah iddahnya habis, jika dia menghendakinya."

Jjr t:r+ ,f:i+t1i l'f:;J:'SAy6 Hasan berkata, ,,Janganlah

menjanjiknn kawin dengan merekt secara rahasia", yalcni zina).

Pernyataan ini dinukil Abd bin Humaid dari Imran bin Hudair darinya

sesuai redaksinya. Abdurrazzaq meriwayatkan dari Ma'mar dari

Qatadah dari Al Hasan, dia berkata, "Ia adalah perbuatan keji."

Qatadah berkata, "Firman-Nya, 'secara rahasia', yakni janganlah

seorang laki-laki membuat perjanjian dengan perempuan di masa

iddahnya untuk tidak menikah dengan laki-laki selain dirinya." Ismail
Al Qadhi menyebutkannya dalam kitab Al Ahkam dan berkata, "Ini
lebih bagus dari perkataan orang yang menafsirkannya dengan arti
zina, karena kalimat sebelum dan sesudahnya tidak menunjukkan
makna ini. Meski secara bahasa hubungan intim dapat juga disebut

'sirr' (rahasia). Oleh karena itu, kata ini boleh digunakan untuk
menyebut akad. Tidak diragukan lagr perjanjian melakukan hal itu
lebih daripada sekadar sindiran yang diperbolehkan.

Ayat di atas dijadikan dalil bahwa sindiran dalam konteks

tuduhan zina tidak mengharuskan adanya hukuman bagi pelakmya;

sebab meminang perempuan dalam masa iddah hukumnya haram,

namun Allah memisahkan antara pinangan secara terang-terangan dan

sindiran; pinangan secara terang-terangan dilarang namun pinangan

dengan sindiran diperbolehkan. Padatral maksudnya adalah makna
yang dikandung keduanya. Oleh karena itu, patut dibedakan dalam
penetapan hukuman kasus tuduhan zin4 antara fuduhan yang bersifat
terang-terangan dan yang sekadar sindiran.

Argumentasi ini disanggatr oleh Ibnu Baththal dengan

perkataarurya, "Perkataan di atas mengharuskan ulama madzhab

Syaf i untuk membolehkan tuduhan zina dengan sindiran. Padahal
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arfiara dua perkara itu tidak memiliki konsekuensi logis, karena

maksud daripada sindiran dalam pinangan adalah untuk membuat

asumsi, maka tidak dapat dikaitkan dengan penetapan hukuman dalam

tuduhan zina, sebab bagi yang menuduh orang lain berzina dengan

sindiran bisa berkelit dengan mengatakan, 'Aku tidak bermaksud

menuduhnya berzina', tenfu berbeda dengan mereka yang menuduh

secara terang-terangan. "

i$t 4 <fr;i .[f.it & e> /& .u: y Fib (Disebutkan dari

trbnu Abbas, "Hingga sampai batas waWu yang telah ditentuknn",

yaloi habisnya masa iddaft). Ath-Thabari meriwayatkan hadits ini

dari Atha' Al Khurasani secara bersambung dari Ibnu Abbas tentang

firman Allah, ii+i 9rAt U- & grs3lital rif li Qanganlah kamu

bertetap hati untuk berakad nikah hingga sampai batas waktu yang

telah ditentukan), dia berkata, "Hingga iddahnya berakhir."

36. Metihat Perempuan Sebelum Menikahi

,{|;a?rt & *t J;, ;.JC ,Uu W h' 'vPt -^-*.G *
ep : Q Ju;,lf u -*; 6 Urrt +:d li;;rt G #:i
ts ,!;'t:l:',.i.ii ,e ii 6r; ,*7t 96jl? i;2K ,:efrlt

.#.lt*'u
5125. Dari Aisyah RA, dia berkat4 Rasulullatr SAW bersabda

kepadaku, "Engkau diperlihatkan kepadaku dalam mimpi, engkau

datang bersama seorang malaikat dengan menrbawa sehelai sutra

(yang menutupi wajatrmu), lalu dia berkata, 'Ini adalatr istrimu'. Aku

pun menyingkap kain dari wajatrmu dan ternyata perempuan itu
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adalah engkau. Aku berkata, Tika ini dari sisi Allah, niscaya Dia akan

melansungkannya'.'l

F r:)b?nr ,t-; it Jr, *i*ifrr"oi *-,, ; ,b *
,k:t J;rqt b' ,',*u;1\+ I' i;:rV,j:u'
'o1gt '* ,:J:f)'"L"; ,'i.*rdt;"1:r'"i5 ,l--, *itt
'ai,iw *rr|*i a "tr:r?Lit,'.i; 

t* W,4| ;fiilpt

;?):\-b'b,Jw,q'rj Le t4; U'S{f tf I' J;,
V'#'*:v |,+i i1 ;\r ,ju ,ir s-:, n !,i v',iu L.'&

,JG ,& Ll:-3 t ,i, J;rU i'; y 
'jui 

'e,, ;;ji **
ir ;r*,, u i'; v 'iul 

'&,, ;'Ji ,*y'a uG -): ,br

lir', J c |F Ju ,e*I,t*';5r, ,*y'r, *c ri
'4 tt !)t)U. g ",p, *ait ;* it J;, jG ,:^ibt

';f i;;'4 :*L'Sr-7 4 or;,i'A + ri5L'6; ?
F:,*f il' .rp a' J;r;V,?v;'+iv &,y'5,
,i 'j6 tpryt',y:.:.v-riu 'ju it* * ,gi *rlG ,*;

-ib'*"$3:rrf 
:JG ,ui'r'.to k i;;rk ir;rk ir;, ,,

.pTjr'u |ri;L. qskt:r.a l;l ,JG ,i :JG yo"i

5126. Dari Sahal bin Sa'ad, dia berkata, "Sesungguhnya seorang

perempuan datang kepada Rasulullatr SAW dan berkata, 'Wahai
Rasulullah, aku datang untuk menyerahkan diriku kepadamu'.

Rasulullatr SAW memandang dari ujung rambut sampai ke ujung kaki.
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Kemudian beliau menundukkan kepalanya. Ketika si perempuan

melihat beliau tidak memberi keputusan apapun tentang dirinya, maka

dia duduk. Lalu seorang laki-laki di antara sahabat berdiri dan berkata,

'Wahai Rasulullah, jika engkau tidak berkeinginan kepadanya, maka

nikahkan aku dengannya'. Beliau bertanya, 'Apakah engkau memiliki
sesuatu?'Laki-laki itu berkata, 'Tidak, demi Allah, wahai Rasulullah.

Beliau bersabda, 'Pergilah kepada keluargamu dan lihat apakah

engkau mendapati sesuatu'. Laki-laki itu pergi dan kembali lalu
berkata, 'Tidak, demi Allah, wahai Rasulullah, aku tidak mendapati

sesuatu'. Beliau bersabda, 'Lihatlah meskipun sebuah cincin besi'.

Laki-laki itu pergi dan kembali lalu berkata, 'Tidak, demi Allah, wahai
Rasulullah, meskipun sebuah cincin besi, tetapi aku hanya memiliki
sarungku ini-Sahal berkata, "Dia tidak memiliki selendang"-baginya

setengahnya'. Rasulullah SAW bersabda, 'Apa yang engkau lakukan
dengan sarungmu? Jika engkau memakainya, maka ia tidak
mengenaknn apa-apa, dan jikn dia memakainya maka engkau tidak
mengenakan apa-apa.' Laki-laki itu duduk dan berlalu waktu cukup
lama dalam kondisi demikian. Kemudian laki-laki tersebut berdiri dan

Rasulullah SAW melihatnya akan berbalik pergi, maka beliau
memerintahkan agar dia dipanggil. Ketika datang, beliau bertanya,

'Apa yang engknu hafal dari Al Qur'an?" Laki-laki tersebut berkata,

'Bersamaku (aku hafal) surah ini, ini, dan ini', dia menyebutkannya

satu persafu. Beliau bersabda, 'Apakah engkau membacanya dari
dalam hatimu (hafaA?' Dia menjawab, 'Benar!' Beliau bersabda,

?ergilah, sungguh aku telah menjadikanmu memilikinya dengan

Keteransan Hadits:

(Bab metihat perempuan sebelum menikahi). Imam Bukhari
menyimpulkan tentang bolehnya hal itu dari dua hadits yang dia kutip
pada bab di atas, karena hadits-hadits yang tegas menyebutkan hal itu
tidak memenuhi kriterianya. Masalah melihat perempuan yang
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dipinang telah disebutkan dalam sejumlatr hadits, dan yang paling

shahih di antaranya adalah hadits Abu Hurairah, 'tt;r g\t ,!t Je.t)itj.

Lilri ,j,i ) ,.t6 t ql1 cpi,{: * i'& yt l?:Jut,rt-o:\r 4
G3 tU:\t ft A'oy WlT6 6"orong laki-laki berkata bahwa dia

menikahi seorang perempuan Anshar. Maka Rasulullah SAW

bersabda, "Apalcah arytcau sudah ntelilrutnya?" Laki-laki idu berkata,

"Tidak." Beliau bersabda, "Pergilah dan lihatlah dia, sesungguhnya

di mata kaum Anshar ada sesuatu"). Riwayat ini dikutip Imam

Muslim dan An-Nasa'i. Dalam redaksi lain yang shahihdisebutkan, ir(

if;r &:e- ;tt Sr1i 
")6, lr"orong laki-laki hendak menikahi seorang

perempuan..), lalu disebutkan seperti di atas.

Al Ghazali berkata di kitab Al lhya', "Terjadi perbedaan tentang

maksud 'sesuatu'. Sebagian mengatakan kabur penglihatan dan sering

mengeluarkan air mata. Sebagian lagi mengatakan kecil (sipit)." Saya

(Ibnu Hajar) katakan, kedua makna tersebut tercantum dalam riwayat

Abu Awanah dalam Mustakhrajnya dan inilah yang menjadi

pegangan, sedangkan laki-laki yang dimaksud mungkin adalah

Mughirah. At-Tirmidzi dan An-Nasa'i meriwayatkan dari haditsnya,

bahwasanya dia meminang seorang perempuan, maka Nabi SAW

bersabda kepadanya, ,38 f\:t;-'t:i 'e7i 
dy ,!*J1l'y:i ltit attah dia,

karena yang demikian lebih patut untuk melanggengkan di antara

kamu berdua). Hadits ini dinyatakan shahih oleh Ibnu Hibban. Abu
Daud dan Al Hakim meriwayatkan dari hadits Jabir, dari Nabi SAW,
',J;ii +9" ;rtti't-;-6 jl,ujoi g6,,z,t e$it;st €nt'eLi 6y

(apabila salah seorang di antara kamu meminang perempuan, jila dia
mampu melihat apa yang mendorongnya untuk menikahinya, maka

hendaklah dia melalntkannya). Sanad hadits im shahih. Disamping

itu, ia memiliki riwayat pendukung dari hadits Muhammad bin
Maslamatr yang dinyatakaa shahih oleh Ibnu Hibban dan Al Hakim

serta diriwayatkan Ahmad dan Ibnu Majatr. Begitu pula hadits Abu
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Humaid yang diriwayatkan Ahmad dan Al Bazzar. Kemudian Imam

Bukhari menyebutkan dua hadits, yaitu:

Pertama, hadits Aisyah yang diriwayatkan melalui Musaddad,

dari Hammad bin Zaid, daiHisyam, dari bapaknya, dari Aisyah RA'

1!;ir e rL3ll @ngkau diperlihatkan kepadalat dalam tidur

fminpiJ). Dalam riwayat Abu Usamah di bagian awal pembahasan

tentang nikah terdapat tambahan lafazh, $1@ua kali).

irrjjr +;* (Malaikat datang membawamu). Dalarn riwayat

Abu Usamah disebutkan, $-"ytti\(ternyata ada seorang laki-

laki membawamu). Seakan-akan malaikat saat itu menjeima dalam

bentuk seorang laki-laki. Sementara dalam riwayat Ibnu Hibban

melalui jalur lain dari Aisyah disebutkan , & itt ,)?i il*f ,fr;E

*t #kr gitrtt membawaku kepada Rasulullah SAry).

-4.---f 'HF" G eoao sehelai sutrah)' Kata'saraqah' artinya

potonganiari sesuatu. Dalam riwayat Ibnu Hibban disebutkan , $i G

i, @ada satu sobekan sutrah). Ad-Dawudi berkata, "As-Saraqah

adalah kain. Jika yang dimaksud di sini adalah penafsirarurya, maka

hal tersebut dapat dibenarkan. Bila tidak, maka sesungguhnya

'saraqah'memiliki makna yang lebih luas." Namun, Al Muhallab

mengemukakan pemyataan yang ganjil. Dia berkata, "As-Saraqah

sama seperti purdah atau cadar." Al Ajuri mengutip melalui jalur lain

dari eisyah, }b Xo' & :,'l?3t|'h *6 e 6:4,h;? J:i'rn

,*\{-b|'fb, (Jibril turun dengan membawa gambarlat di telapak

taftgannya t(Etika dia memerintahkan Rasulullah SAW untuk

menikahilat). Hadits ini dan yang sebelumnya dapat dipadukan bahwa

gambar beliau berada dalam sehelai sutrah, dan sutrah berada dalam

telapak tangan Jibril. Mungkin juga dia turun dalam dua bentuk itu,
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mengingat adanya penegasan dalam hadits itu sendiri dengan lafazh,

"Turun dua kali."

;t;-lt ,!-44li ',>t&i (Aku menyingkap kain dari wajahmu).

Dalam riwayat Abu Usamah, t[rifi6 ltatu aku pun menyingknpnya).

Sengaja digunakan bentuk kata kerja sekarang untuk menghadirkan
gambaran keadaan yang terjadi. Ibnu Al Manayyar berkata, "Mungkin
beliau SAW telah melihat pada diri Aisyah apa yang boleh dilihat
laki-laki yang meminang. Kemudian kata ganti 'nya' pada kalimat,

'aku akan menyingkapnya' maksudnya adalah 'saraqah', yakni aku

menyingkap potongan sutrah tersebut dari wajah." Seakan-akan yang

membawanya kepada hal itu bahwa mimpi para Nabi adalah *&hyu,
dan kemaksuman mereka dalam mimpi sama seperti saat terjaga. Pada

pembahasan tentang pakaian akan diulas tentang haramnya

menggambar dan hal-hal yang berkaitan dengannya.

Dia berkata pul4 "Berhujjatr dengan hadits ini untuk mendukung
judul bab perlu ditinjau kembali, karena Aisyah pada saat itu masih
kanak-kanak sehingga tidak ada aurat padanya. Hanya saja mungkin
dijadikan dalil pendamping secara garis besar, bahwa melihat
perempuan sebelum akad memiliki maslahat yang kembali kepada

akad itu sendiri."

'rf *i $$ gernyata engkau adalah dia). Dalam riwayat Al

Kasymihani disebutkan, ,!i'r,f tty (ternyata dia adalah engkau).

Demikian juga disebutkan terdahulu dari riwayat Abu Usamah.

)*-:,J- (Niscaya Dia akan melangsungkannya). Iyadh berkat4

"Kemungkinan yang demikian terjadi sebelum kenabian dan hal itu
tidak mustahil. Adapun jika terjadi sesudah kenabian, maka ada tiga
kemungkinan. Pertama, keraguan terjadi dalam perkara; apakatr dia
istrinya di dunia dan akhirat, ataukatr istrinya di dunia saja? Kedua,

keraguan di sini tidak dimaksudkan malana zhahimya, nutmun ia lebih
mendalam dalam memastikan kejadiannya. Ketiga, sisi keraguan
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adalah; apakah itu adalah mimpi wahyu sesuai hakikatnya, atau ia

mimpi wahyu yang perlu ditafsirkan lagi? Kedua perkara termasuk hal

yang boleh terjadi pada diri para Nabi.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, kemungkinan terakhir inilah yang

menjadi pegangan, dan inilah yang ditandaskan As-Suhaili dari Ibnu

Al Arabi. Dia berkata, "Aku tidak ridha menafsirkannya dengan

kemungkinan lain. Pandangan pertama ditolak konteks hadits yang

mengindikasikan Aisyah RA telah ada, sebab makna zhahir

perkataannya, "Ternyata dia adalatr engkau" memberi asumsi bahwa

beliau telah melihatnya dan mengenalnya sebelum itu. Sementara

Aisyah dilahirkan setelah kenabian. Kemungkinan pertama di antara

tiga kemungkinan di atas ditolak oleh riwayat Ibnu Hibban yang

menyebutkan pada akhir hadits, !r,91r3 qliJ' .*l 'eY*\:) rl @ta adalah

istrimu di dunia dan akhiral. Sedangkan kemungkinan kedua sulit
diterima.

Hadits kedua adalatr hadits Satral tentang kisah perempuan yang

menyerahkan dirinya. Bagran dari hadits ini yang menjadi pendukung

judul bab adalatr kalimat, "Beliau menaikkan pandangannya dan

menurunkannya." Adapun penjelasannya akan dipaparkan pada bab

"Menikah dengan Matrar Al Qur'an dan tanpa Mahar."

'oJY),.0lb'j (Kemudian beliau menundukkan kepalanya). Lalu

disebutkan hadits seluruhnya. Demikian dalam riwayat Abu Dzar dari

As-Sarakhsi. Adapun periwayat lainnya mengutip hadits secara

lengkap. Jumhur ulama berpendapat, "Tidak mengapa bagi laki-laki
yang meminang, melihat perempuan yang dipinang." Mereka berkata,

"Namun tidak boleh melihat selain wajah dan kedua telapak

tangannya." Menurut Al Auza'i, "Boleh berusaha sungguh-sungguh

dan melihat apa yang dia inginkan darinya, kecuali aurat." Sementara

menurut Ibnu Hazm, "Boleh melihat apa yang menglradap dan

membelakang darinya." Kemudian dari Ahmad dinukil tiga pendapat.

Pertama, sama seperti pendapat jumhur. Kedua, melihat apa yang
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umunnya nampak. Ketiga, boleh melihat kepadanya dalam keadaan

tanpa busana. Jumhur memperbolehkan pula untuk melihat wanita
yang dipinang tanpa izin darinya. Namun menurut Imam Malik
dipersyaratkan izin perempuan yang bersangkutan. Ath-Thahawi
menukil dari suatu kaum bahwa laki-laki tidak boleh melihat
perempuan yang dia pinang sebelum akad dalam kondisi bagaimana
pun, sebab saat itu perempuan tersebut belum halal baginya. Lalu Ath-
Thatrawi menolak pendapat ini dengan mengemukakan hadits-hadits

di atas.

37. Orang yang Berpendapaf "Tidak Ada Nikah, Kecuali dengan
Adanya Wali.r'

Berdasarkan firman Allah,

:;_WioWiN;-qi&,tls
"Apabila kamu menceraikan istri-istri kamu, lalu habis

iddahnya, maka janganlah l<amu (para wali) menghalangi mereka."
(Qs. Al Baqarah l2l:232)

Masuk dalam cakupannya perempuan janda dan perawan.

Firman Allah,

b:i S; r,silitr:<,;.t3
"Janganlah kamu menilcahkan orang-orang musyrik (dengan

wanita-wanita mubnin) hingga merelca beiman." (Qs. Al Baqarah

[2):221)

Firman Allah,
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;* tJir 16|
"Dan nikahftanlah orang-orangyang sendirian di antara l(amu."

(Qs. An-Nuw l2al:32)

* d, c\,:,4bli ,i.1t'uit'-, ,r'Fi ;J$ 7v, it ,f
,,,,-;i:, {ri & ok '*rt;, G,c63tLi't;i ,*"t {n il'

i3.r \1 ,ld, ,h';t Jt, J*:Sr '+X- i'rlr o$t LtE-.q, Zq
'*';L 6y e!)u.i; Jr')t ,;6 ?1 c6) ,tiis3-'"i,W#

t11,;-|s ,Gj:q*t ,4 6rVPu ,9x Jt g'ti W"u
:::5 rip ,L;*U ert J*')t'Oi,'a tpi- fi g r3:.i
(j- . c /\_

orl, C u')r &-?i Cg: tTtb)z,r)t at(',Cdt t-t'^ oK

?r";213Lr;6$ li$. *tr ;l:;' ,b o;t 4 ,;$)t
'oi'*a,tr t W-'ru|d|*$ri'1));'& 

"oi'rx. Jq W
,:€;i'n'tk e$' &ri'&i J-* ,6+trir-.-;.,? *
,6tg y'oAi e*u*1A,f iYi ,; 'fit *L'$ rti

;-Jit},-lr' 'c ,-,,:- ffsr ars;; i,y';t *..*'oi gvu-'t

,rb';.*-i ,t-rr1t ;'t,siv;h d \ ,;l';rt e ttLi
'.3 ti- ,:r4:jb'S*;$;tri'P r:iLlk 

"$'1;f
6:-l's tQi'; ,*ta, 14 f*t) Q tr,r* ,qiL'ub3') rtl};t,
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5127. Dari Ibnu Syihab, dia berkata: Urwatr bin Az-Zubair
mengabarkan kepadaku, sesungguhnya Aisyah (istri Nabi SAW)
mengabarkan kepadanya, "Sesungguhnya nikah di masa jahiliyah ada

empat macam; di antaranya adalatr pernikahan seperti pernikahan

manusia saat ini, dimana seorang laki-laki meminang kepada laki-laki
lain perempuan yang berada dalam perwaliannya, lalu dia

memberikan matrar kepada perempuan itu, kemudian dia

menikahinya. Bentuk pemikahan yang lain adalah seorang laki-laki

berkata kepada istrinya apabila suci dari haidnya, ?ergilah kepada

Fulan dan lakukan hubungan intim dengannya'. Lalu suaminya

menghindarinya dan tidak menyentuh sama sekali hingga jelas

kehamilannya dari laki-laki yang melakukan hubungan intim
dengannya. Apabila telatr jelas kehamilannya, maka suaminya

menggaulinya jika dia mau. Hanya saja dia melakukan seperti itu
karena mengharapkan anak yang unggul. Maka nikah ini disebut

dengan nikatr istibdha'(senggama). Bentuk nikah yang lain adalah

sekelompok orang dalam jumlah yang kurang dari sepuluh, berkumpul
lalu masuk kepada seorang perempuan. Setiap mereka menggauli

perempuan itu. Apabila perempuan itu hamil serta melahirkan dan

berlalu beberapa hari dari kelatrirannp, dia mengirim utusan

memanggil semua lald-laki tersebut, maka tidak seorang pun di antara

mereka yang bisa menolak untuk berkumpul di sisinya. Si perempuan

berkata kepada merek4 Iklian telatr mengetahui urusan kalian, dan

sekarang aku telah melatrirkan, maka dia adalah anakrnu wahai fulan'.

Dia menyebut nama lalci-laki yang diinginkannya sesuai n,tmanya.

Anak tersebut dinisbatkan kepadanya dan laki-laki itu tidak bisa

me'nolalc. Bentuk pernikatran kee,lnpat adalatr sekelompok manusia
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dalam jumlah cukup banyak masuk kepada seorang perempuan, dan

perempuan itu tidak pemah menolak siapa yang datang kepadanya.

Mereka adalatr pelactr-pelacur dan biasa menancapkan bendera-

bendera di depan pintu-pintu mereka sebagai tanda. Barangsiapa

menginginkan mereka maka dia dapat masuk ke tempat mereka.

Apabila salah seorang mereka hamil dan melahirkan maka mereka

dikumpulkan kepadanya. Setelatr itu dipanggillah al qaafah.

Kemudian mereka menisbatkan anak itu kepada siapa yang mereka

anggap sebagai bapaknya. Anak itu nasabnya diikutkan kepadanya

serta dipanggil sebagai anaknya dan dia tidak boleh menolak. Ketika

Muhammad SAW diutus dengan membawa kebenaran, beliau

menghancurkan semua pemikahan jahiliyah, kecuali pemikahan

manusia pada hari ini."

.7u3lr e'# &"si> akG,y ,y3'* ,;j:.i,/ lq r
,6Le^g3 i:|irly1'# t 5 6Wii: ,;prl' "*i ;;u,;
d,e;, ok'o(qii,h:)t'+Lk CAt e$ 'Uu
t) ,t4u.t,Vu; + ,tii$x-'of W *'i ,Q, Jti h ,ly,

.Q! eYi k$'oi 4t1 i? tir€l.

5128. Dari Hisyam bin Urwah, dari bapaknya, dari Aisyah,'dan

apa yang dibacakan lrepadamu dalam Al Qur'an (iuga memfatwakan)

tentang perempuan-perempuan yatim yang kamu ti(ak memberikan

lrepada merekn apa yang ditetapkan untuk merekn, sedang kamu ingin

menilrahimereka.' (Qs. An-Nisaa' [4]: 127)

Dia berkata, "Ini adalatr perempuan yatim yang berada pada

seorang laki-laki, barangkali dia menjadi sekutunya pada hartanya,

dan dia lebih berhak terhadap perempuan itu, lalu dia tidak mau

menikahinya, tetapi dia menahannya karena hartanya, dia tidak pula
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menikahkannya kepada laki-laki lain karena tidak suka ada seseorang

yang bersekutu de,ngannya pada harta perernpuan itu."

'.-.,5'e'#"of ,;pi'* i.t'of |lp G?i |iG"Aflt f

'FJ :Jui,-^:.;;'d:Si t1'olrtjii,#'*?,otb
a.t, *iie\tl tf ; n :Jw ,4 i ,dP ry ,qti e

L' o" 'lc:si t4,'o! J*lai ,k ti:'4!; ,'r* ;s.@.,

5129.Dai Az-Zuhi, dia berkata: Salim mengabarkan kepadaku,

sesungguhnya Ibnu Umar mengabarkan kepadanya, "Sesungguhnya

LJmar, ketika Hafshah binti Umar menjanda dari Ibnu Hudzafah As-

Sahmi -dia termasuk sahabat Nabi SAW di antara peserta perang

Badar- yang meninggal di Madinah. Umar berkatq 'Aku bertemu

Utsman bin Affan dan menawarkan Hafshatr kepadanya. Aku berkata,

'Jika engkau mau aku nikahkan engkau dengan Hafshah'. Dia berkata,

'Aku akan pikirkan dulu. Lalu aku tinggal beberapa malam kemudian

dia menemuiku dan berkat4 'Tampaknya aku tidak akan menikah

pada hari ini'. Umar berkat4 'Aku menemui Abu Bakar dan berkata,

Tika engkau mau aku nikahkan engkau dengan Hafshah'."

* ,:"".tr.\,i* ,Js ,€j ;,* :Js ,1rL ,rj Ul'r3i 6:.,,

r-it )q i. ,F e,* :)u ,1;,,1j:ns >v1 ,ir;tt * ,;;
'*;3r sy,-?- tiliit 1yr'u ,)&t'&\:) JG ,*U1
,\*1w ,:tfr:j'rr,:,1*;, ,:gL1;) ,{'iX lQfu-ie 6+
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prlJ t >*, ok'1 ,r'3 4\;tx ! l', i lfu +!
,1;)yi;zis i,ti; ,oflr s+ hr ,SiG ,il1,-;'ti *j ii';t'.,;tr',

", 1.' '1 r

.itlWij,io ,l' J;r6- #"i oyr ,tjli
5130. Ahmad bin Abu Amr menceritakan kepada kami, dia

berkata: Bapakku menceritakan kepadaku, dia berkata: Ibrahim

menceritakan kepadaku dari Yunus, dari Al Hasan, dia berkata,

'Janganlah kamu menahan merekn'. Beliau berkata, Ma'qil bin Yasar

menceritakan kepadaku sesungguhnya ayat itu turun berkenaan

dengan dirinya. Dia berkata, "Aku menikahkan saudara perempuanku

dengan seorang laki-laki, lalu laki-laki itu menceraikannya, hingga

ketika iddalmya berakhir dia datang untuk meminangnya. Aku berkata

kepadanya, 'Aku menikahkanmu, menyiapkan tempat tidurmu, dan

memuliakanmu, namun engkau menceraikannya, dan kemudian

engkau datang meminangnya. Tidak, demi Allah, dia tidak akan

kembali kepadamu selamanya'. Sementara orang ifu adalah seorang

laki-laki yang tidak mengapa, dan si perempuan juga ingin kembali
kepadanya. Maka Allah menurunkan ayat ini, 'janganlah kamu

menahan mereka'. Aku berkata, 'Sekarang aku akan melakukannya

watrai Rasulullatr'. Dia berkata, 'Aku pun menikatrkan saudara

perempuanku itu dengan laki-laki tersebut'."

Keteransan lladits:

(Bab orang yang berpendapot, 'Tidak ada nika$, kecuali dengan

adanya wali").Imam Bukhari menyimpulkan hukum ini dari ayat-ayat

dan hadits-hadits yang disebutkannya, karena hadits yang mirip
dengan judul bab tidak mernenuhi kriterianya. Adapun yang masyhur

mengenai hal ini adalah hadits Abu Musa yang dinisbatkan kepada

Nabi SAW sesuai redaksi judul bab. Hadits yang dimaksud dikutip
Abu Daud, At-Tirmidzi, dan Ibnu Majah serta dinyatakm shahift oleh
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Ibnu Hibban dan Al Hakim. Akan tetapi At-Tirmidzi berkata setelah

nnenyebutkan perselisihan di dalamnya, "Di antara mereka yang

meriwayatkannya melalui sanad yang maushul adalah Israil, dari Abu

Ishaq, dari Abu Burdah, dari bapaknya. Sementara di antara mereka

yang mengutipnya melalui sanad yang mursal adalah Syubatr dan

Suffan Ats-Tsauri, dari Abu Ishaq, dari Abu Burdah, tanpa

mencantumkan Abu Musa. Namun, riwayat mereka yang mengutip

dengan sanad yang maushul lebih shahih, karena mereka

mendengarnya dalam waktu yang berbeda-beda. Syubah dan Suffan

meski lebih pakar dibanding semua periwayat hadits itu dari Abu

Ishaq, tetapi keduanyamendengarnya dalam satu waktu.

Kemudian Dia mengutip dari jalur Abu Daud Ath-Thayalisi dari

Syubah, dia berkata: Aku mendengar Suffan Ats-Tsauri bertanya

kepada Abu Ishaq, "Apakah engkau mendengar Abu Burdah

mengatakan, Rasulullatr SAW bersabda, 'Tidak ada nikah kecuali

dengan adanya wali?'Dia menjawab, lBenar'." Dia berkata, "Israil
cukup akurat dalam menukil riwayat Abu Ishaq." Selanjutnya, dia
mengutip riwayat Ibnu Matrdi, dia berkat4 "Tidaklatr luput dariku

apa-apa yang telah luput daripada hadits Abu Ishaq kecuali ketika aku

merasa cukup dengan Israil, karena dia biasa menceritakannya lebih

lengkap."

Ibnu Adi meriwayatkan dari Abdurrahman bin Mahdi, dia

berkata, . "Israil lebih akurat dalam menukil riwayat Abu Ishaq

dibandingkan Syubah dan Suffan." Al Hakim menukil melalui

sanadnya dari Ali bin Al Madini, dan dari jalur Bukhari serta Adz-
Dzuhali maupun selainnya, batrwa rnereka men-shahih-kan hadits

Israil. Barangsiapa m€,ncermati apa yang saya paparkan niscaya akan

mengetatrui bahwa mereka yang met-shahih-km, riwayat yang

maushul tidak hanya berpatokan pada keberadaannya sebagai

tarnbatran dari periwayat yang tsiqah (terpercaya), bahkan karena

faktor-faktor pendukung yang mengunggulkan riwayat Israil yang

mengutipnya dengan sanad yan1 mausftzl dibanding yang lainnya.
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Saya akan mengisyaratkan jalur-jalur lain hadits ini tiga bab

mendatang.

Meski demikian, berdalil dengan redaksi ini untuk melarang

pemikatran tanpa wali, perlu ditinjau lebih lanjut, karena ia
membutuhkan kalimat yang tidak disebutkan secara redaksional.

Barangsiapa yang berpendapat batrwa kalimat tersebut adalah

"penafian keabsahannya" maka ia dapat menjadi pendukung

pendapatnya. Namun, mereka yang berpendapat bahwa kalimat

tersebut adalah tentang "penafian kesempumaannya" berarti dasar

pandangannya belum mapan, maka "ia butuh menguatkan

kemungkinan pertama dengan dalil-dalil seperti disebutkan pada bab

di atas dan sesudahnya.

'$;e r$'&i N "*r 'Utu:, rilt lt )iu.(Berdasarkan firman

Allah, "Apabila kamu mencerailmn istri-istri kamu, lalu habis iddah

merel<a, maka janganlah kamu menahan mereka..."). Maksudnya

jangan melarang mereka. Akan disebutkan pada hadits Ma'qil -hadits

terakhir di bab ini- penjelasan sebab turunnya ayat tersebut, dan akan

disebutkan juga sisi penetapan dalil darinya untuk judul bab.

tyi rp g.itl[t tsl(ii \j l'65 (Dan Allah berfirman, "Jangan

kamu menikahknn orang-orang musyrik hingga mereka beriman").

Sisi penetapan dalil dari ayat ini dan yang sesudalmya batrwa Allah

mengaratrkan pembicaruuur tentang pernikahan kepada kaum laki-laki

dan bukan kepada kaum perempuan. Seakan-akan Allah berfirman,

"Wahai pada wali, janganlatr kamu menikahkan orang-orang dalam

perwalian kamu kepada orang-orang musyrik." ,

& ;Ui ftL$:l1:)t31 lOan Altah berfirman, "Dan nilrahkanlah

orong-orang yang sendirian di antara kamu"). Kata ayaamaa

merupakan bentuk jamak dari kata aim. Hal ini akan disebutkan

setelah tiga bab. Imam Bukhari menyebutkan empat hadits, yaitu:

Pertama, hadits Aisyah yang disebutkan melalui jalur Ibnu Wahab,
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dan dari Anbasah bin Khalid, semuanya dari Yunus bin Yazid, dari

Ibnu Syihab Az-Ztrhi. Yahya bin Sulaiman yang disebutkan sebagai

periwayat hadits ini adalah A1 Ju'fi, yaitu salah seorumg guru Imam

Bukhari. Imam Bukhari mengutip hadits di tempat ini menurut versi

riwayat Anbasah. Adapun lafazh Ibnu Wahab, hingga saat ini aku

tidak lihat dalam riwayat Yahya bin Sulaiman. Akan tetapi Ad-
Daruquthni meriwayatkan dari Ashbagh dan Abu Nu'aim di kitab Al
Mustakhraj dari Ahmad bin Abdurrahman bin Wahab dan A1 Ismaili

serta Al lauzaqi, dari Utsman bin Shalih, ketiganya dari Ibnu Wahab.

,A:1'g;;"1 ub @da empat macam). Kata anhaa' digunakan juga

dengan arti arah dan jenis, dan secara istilah digunakan untuk suatu

ilmu yang dikenal.

ejfJt (Empat). Ad-Dawudi dan selainnya berkata; "Masih tersisa

beberapa macam lagr yang tidak disebutkan Aisyah. Pertama, nikah a/
khadn (wanita simpanan), dan inilah yang disebutkan dalam firman-
Nya, gri-ii 9ttvil lj @an janganlah kamu mercgambil perempuan-

perempuan simpanan). Mereka biasa mengatakan, 'Apa-apa yang

tersembunyi maka tidak mengap4 sedangkan yang tampak maka itu
adalatr ub'. Kedua, nikatr mut'atr yang telah dijelaskan terdahulu.
Ketiga, nikah badal (tukar tambah). Ad-Daruquthni meriwayatkan
dari hadits Abu Hurairah, Adapun nikah badal di masa jahiliyah
adalah seorang laki-laki berkata kepada laki-laki lain, ceraikan istrimu
untukku'dan aku akan menceraikan iskiku untukmu, lalu aku akan

menarrrbahimu'. Akan tetapi sanadnya sangat lemah." Saya (Ibnu
Hajar) katakan, bentuk pertama tidak dapat menjadi tanggapan bagi
pernyataan Aisyatr RA karena Aisyatr bermaksud menjelaskan
pernikatran perempuan yang tidak bersuami, atau perempuan yang

diizinkan suaminya untuk menikah. Sedangkan bentuk kedua mungkin
juga tidak dapat dijadikan tanggapan bagi Aisyah, karena yang
terlarang dalam pemikahan ini adalah pembatasan waktu, bukan
berarti ketiadaan wali adalah sebagai syarat. Sedangkan keberadaan
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b€ntuk ketiga untuk tidak menjadi tanggapan bagi pemyataan Aisyah

zudatr cukup jelas.

i 
':it \1 " 

::J't (Perempuan dalam perwaliannya atau anak

perempuannya). Pernyataan ini untuk menyebutkan jenis-jenisnya

bukan menunjukkan keraguan.

4f,S:i- e 6;:-l (Dia memberikan maharnya kemudian

menikahinya). Yalmi menentukan mahamya dan menyebutkan

jumlahnya, kemudian melakukan akad dengannya.

?\L6, @.an pernikahan lain). Demikian dalam riwayat Abu

Dzar. Maksudnya, dan bentuk pemikahan yang lain. Kalimat ini

termasuk penisbatan sesuatu kepada dirinya sendiri, menurut madzhab

ulama Kufah. Dalam riwayat lain disebutkan, ljT 1*; yatni tanpa

tanwin serta tanpa alif lam di awalnya, dan inilah yang lebih masyhur

dalam pemakaian.

W'U'cr:iL 616paOtta telah suci dari haidnya). Kata 'thamts'

ftotoran) bermakna haid. Seakan rahasia diberi n:tma demikian agar

seseorang segera terbebas dari haidnya.

4 Lf.t+;),A 1to*o*onlah hubungan intim dengannya). Yakni

mintalah darinya mubadha'ah, yalmi senggulma. Dalam riwayat

Ashbagh yang dikutip Ad-Daruquthni disebutkan, \t*P\ (mintalah

susuan). Periwayat hadits ini (Muhammad bin Ishaq Ash-Shaghani)

berkata, "Versi pertamalatr yang benar." Maknanya, mintalah

kepadanya melakukan senggirma agar engkau bisa hamil darinya. Kata

'Al Mubadha'ah' bermakna jima' (senggama). Diambil dari kata 'al

budh'u' yang berarti kehormatan wanita (kemaluan).

l':lt 7;.W ,i*tU; W-6lt {nowo saja yang demikian

dilalatlrnn karena keinginan mendapatkan anak yang unggur. Yakni

mendapatkan air mani yang unggul. Mereka biasa mencari yang
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demikian dari para pemuka dan pemimpin mereka agar mendapatkan

sifat berani, dermawan, dan sifat-sifat terpuji lainnya.

a]::ir ;sji ti k-:' 'e&F;-?T 76ui {ru"ikahan lain adalah

sekelompok orang dalam jumlah htrang dari sepuluhberkumpul)-

Kata ar-rahth sudah dijelaskan pada awal kitab ini. Oleh karena

pernikahan ini terkumpul padanya lebih dari satu orang, maka

hendaknya ditentukan jumlah maksimalnya, agar tidak menimbulkan

asumsi berlebihan.
ttt+*?-i-g$ (Mereka semua menggaulinya). Yakni melakukan

hubungan intim dengannya. Secara zhahir, perbuatan ini dilakukan

atas keridhaan si perempuan dan tedadi kesepakatan antara mereka

dengan perempuan itu.

JqTt (Berlalu beberapa malam). Demikian disebutkan dalam

riwayat Abu Dzar. Dalam riwayat selainnya disebutkan, JLi *7i
fterlalu padanya beberapa malam).

o t'.. a ..

C|f :t-i (Sungguh kalian telah mengetahui). Demikian yang

dinukil mayoritas ulama, yalari dalam bentuk jamak. Sementara dalam

riwayat Al Kasymihani disebutkan, 'r>i7'.tii 
lsuogglrh engkau telah

mengetahut), yakri dalam bentuk tunggal.

3J-!r .4 (pia adalah anak lakilakimu). Yalmi jika ia adalah

anak laki-liki. Sekiranya anak itu perempuan niscaya perernpuan itu
akan berkata, "Dia adalatr anak perempuanmu." Namun mungkin si

perempuan tidak akan berbuat demikian kecuali analcnya laki-laki,
mengingat sifat mereka yang tidak menyukai anak perempuan, bahkan

d antara mereka ada yang membunuh anaknya yang jelas-jelas

sebagai daratr dagingnya, lalu bagaimana lagi deirgan anak perempuan

yang didapatkan dari pemikahan seperti ini.
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6ii d-;UAi (Diilaikan padanya analorya). Demikian dalam

riwayat Abu Dzar. Adapun selainnya menyebutkat, P.'A+:{i (maka

dihubunglrnn padanya).

F)ry-'ol'dbd.:t (Tidak mampu menolak dengannya). Dalam

riwayat Al Kasymihani disebutk at,''* (darinya).

t, t,t-'6gV'gl g I Qidak menolak siapa yang datang kepadanya).

Dalam riwayat mayoritas disebutkan, 6;E',;'#1 (tidak

menghindar dari siapa yang datang kepadanya).

6bitk ?$i"e.tj.l *',P- i t-sl, ;)j(Mereka adatah para

pelacur, mereka biasa menancapkan panji-panji di depan pintu-pintu

merelm sebagai tanda). Al Fakihi meriwayatkan dari Ibnu Abi
Mulaikah, dia berkata, "I-Jmar buang hajat di Ajyad, lalu dia minta

dibawakan air, maka datang kepadanya Ummu Mahzul-dia salah satu

Sembilan pelacur di masa jahiliyah-lalu berkata, 'Ini air namun di

bejana yang belum disamak'. Umar berkata, 'Berikan ke sini,

sesungguhnya Allatr menjadikan air sebagai alat bersuci'." Kemudian

dari jalur Al Qasim bin Muhammad, dari Abdullah bin Umar,

"Sesungguhnya seorang perempuan yang biasa disebut Ummu

Mahzul, biasa melacur di masa jatriliyah, lalu salah seorang sahabat

ingin menikahinya, maka turunlah ayat, 'Laki-laki pezina tidak

menilrahi keculi perempuan pezina atau perempuan musyrik'." Dari
jalur Mujatrid-sehubungan ayat ini disebutkan-, "Mereka adalah

perempuan-perempuan pelacur. Mereka di masa jahiliyah diketahui

dari panji-panji yang dengannya mereka dikenali.'i Lalu dari jalur

Ashim bin Al Mundzir, dari urwah bin Az-Zubair, sama seperti itu,

hanya saja terdapat tambahan, "Seperti panji-panji pasukan." Hisyam

bin Al Kalbi menyebutkan dalam kitab Al Matsalib nama-nama

perempuan-perempuan pemilik panji-panji di masa jahiliyah, dan

keseluruhannya lebih dari sepuluh orang. Namun saya sengaja tidak

menyebutkan nama-nama mereka.
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";jltl}rJ. (Bagi siapa yang menginginkan merekn). Dalam

riwayat Al Kasymihani disebutkan, }-Lltt'gj fuaka siapa

menginginlan mereka).

uiW (Al Qaafah). Ia adalatr bentuk jamak dari kata qaa'tf,yutu

orang yang bisa mengetahui kemiripan seorang anak dengan bapaknya

berdasarkan tanda-tanda yang tersembunyi bagi orang lain.

F)'^-rbtiti (Dia menisbatkan kepadanya). Dalam riwayat Al

Kasymihani disebutkan, it-liti (maka dinisbatkan), yakni diikutkan

kep adanya. Asal kata' a I - I aut h' adalah ditempelkan.

*q,'C(*, ?U (Menghancarknn pernikahan j ahiliyah). Dalam

riwayat Ad-Daruquthni, *tJt r l'C+ @ernikahan masyarakat

jahiliyah).

'rk 6efuruhnya). Masuk di dalamnya apa yang dia sebutkan dan

apa yang diikutkan kepadanya.

f#r /6, C*_\l lXecuali pernikahan manusia hari ini). Yakni

bentuk pertama yang dia sebutkan, yaitu seorang laki-laki meminang

kepada laki-laki lain, lalu dia dinikahkan. Hadits ini dijadikan dalil
tentang dipersyaratkannya wali. Namun ditanggapi bahwa Aisyah-
sebagai periwayat hadits ini-memperbolehkan pernikahan tanpa wali.
Malik meriwayatkan batrwa Aisyatr menikahkan anak perempuan

Abdunahman (yakni saudara laki-lakinya) disaat dia tidak ada. Ketika
datang maka dia berkat4 "Orang sepertiku tidak ditunggu menikatrkan

anak perempuannya?" Akan tetapi dijawab batrwa riwayat itu tidak
menegaskan Aisyatr menikalrkan langsung. Mungkin anak perempuan

yang dimaksud sudatr menjanda dan diajak menikah dengan laki-laki
yang setara sementara bapaknya tidak ada, maka hak perwalian

berpindah kepada wali yang jauh atau kepada sultan (penguasa).

Dinukil melalui jahx shahih dart Aisyah bahwa dia menikatrkan
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seorang laki-laki di antara anak saudara laki-lakinya, dia membuatkan

tirai di antara mereka kemudian dia berbicara, ketika tidak tersisa

kecuali akad, maka dia memerintahkan seorang laki-laki untuk

melangsungkan akad, kemudian dia berkata, "Tidak ada hak

menikahkan bagi perempuan." Diriwayatkan Abdurrazzaq'

Hadits kedua diriwayatkan Imam Bukhari dari Yahya, dari

Waki', dari Hisyam bin Urwah, dari bapaknya, dari Aisyah. Yatrya

yang dimaksud adalatr Ibnu Musa atau Ibnu Ja'far seperti saya jelaskan

di Muqaddimah. Beliau mengutip hadits dari Aisyah secara ringkas

dan penjelasannya telah dipaparkan pada pembahasan tentang tafsir.

Hadits ketiga adalah hadits Ibnu Umar, "Hafshah menjanda",

yang baru saja dipaparkan." Sisi penetapan dalil darinya adalah

keberadaan wali secara garis besar.

Hadits keempat adalah hadits Maqil bin Yasar yang dikutip

melalui Ahmad bin Abi Amr, dari bapaknya, dari Ibratrim, dari Yunus,

dari Al Hasan. Ahmad bin Abi Umar adalah An-Naisaburi, seorang

qadhi di Naisabur, yang nama panggilannya Abu Ali. Nama Abu

Umar adalah Hafsh bin Abdullah bin Rasytd. Sedangkan Ibratrim

adalatr Ibnu Thatrman, Yunus adalah lbnu Abid, dan Al Hasan adalah

Al Bashri.

l; j JS|,.j lJanganlah kamu menahan mereka). Yakni dia

berkata menafsirkan ayat ini. Dalam tafsir Ath-Thabari disebutkan

dari hadits Ibnu Abbas bahwa ia turun berkenaan dengan wali dalam

pernikatran. Dia dilarang me,lryrsahkan perempuan dalam

perwaliannya dengan melarangnya menikah.

*J.'J:j 6 # n ,*; 4b (U" qil bin Yasar menceritakan

kepadalu bahwa ayat itu tuntn berkenaan dengannya). Hal ini sangat

tegas menunjul*an batrwa hadits ini madu' dan maushzl. Pada tafsir

suralr Al Baqaratr disebutkan dengan jalur yang mu'allaq dari riwayat

Ibralrim bin Thatrman, dan juga melalui jalur yang maushul dari
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riwayat Abbad bin Rasyid, dari Al Hasan, lalu dengan bentuk mursal
dari riwayat Abdul Warits bin Said, dari Yunus. Riwayat Ibratrim bin
Thahman menjadi kuat karena didukung riwayat Abbad bin Rasyid
yang mencantumkan penegasan Al Hasan dengan perkataannya,

"Ma'qil bin Yasar menceritakan kepadaku."

\rJ.t-rri'*b (Alat menikahkan saudara perempuanku).

Namanya adalah Jumail binti Yasar. Dalam tafsir Ath-Thabari
disebutkan dari jalur Ibnu Juraij, dan demikian juga ditegaskan Ibnu
Makula. Ibnu Fathun menamainya pula demikian, tetapi dengan kata

'Jamil', dan hal ini akan disebutkan beserta sanad-nya. Dikatakan,

nzrmanya adalatr Laila sebagaimana disebutkan As-Suhaili dalam kitab
Mubhamat Al Qur'an dan diikuti Al Badari. Sebagian mengatakan
namanya adalah Fathimatr sebagaimana tercantum dalam riwayat Ibnu
Ishaq. Ada juga kemungkinan riwayat ini beragam, dimana dia
memiliki dua nama dan safu gelar, atau dua gelar dan satu nama.

,Et 6 @ada seorang laki-laki). Dikatakan, dia adalatr Abu Al

Badah bin Ashim Al Anshari. Demikian tercantum dalam kitab Ahkam
Al Qur'an karya Ismail Al Qadhi. Dari jalur Ibnu Juraij disebutkan,

"Abdul bin Ma'qil mengabarkan kepadaku, sesungguhnya Jumail binti
Yasar (saudara perempuan Maqil) berstatus sebagai istri Abu Al
Baddah bin Ashim, dia menceraikannya dan masa iddahnya berakhir,
lalu dia meminangnya." Abu Musa menyebutkan kejadian ini di kitab
Dzail Ash-Shahabah dan dikutip pula oleh Ats-Tsa'labi dengan

redaksi, / t'b i gt$, €J'd,sUfi W *t )Li-#r& eU,l
llGOr i.'€* (ayat ini tuntn berkenaan dengan Jumailah binti Yasar

[saudara perempuan Ma'qilJ dan dia sebagai istri Abu Al Baddah bin
Ashim bin Adi bin Al Ajlan). Namun, hal ini dianggap musykil oleh
Adz-Dzuhali karena me,nunrbryarymg benar bahwa Al Baddah adalah

seorang tabi'in. Maka kemungkinan yang dimaksud adalah sahabat

lain. Salah seorang ulama muta'akhirin meneg,rskan bahwa yang
dimaksud adalah Al Baddatr bin Ashim de,ngan nama panggilan Abu
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Amr. Jika pernyataan ini akurat, maka dia adalah saudara laki-laki Al
Baddah yang tergolong tabi'in.

Kemudian kami temukan dalam kitab Al Maiaz karya Izzuddin

bin Abdussalam, bahwa nama suaminya adalah Abdullah bin

Rawahah. Dalam riwayat Abbad bin Rasyid dari Al Hasan yang

dikutip AlBazzar dan Ad-Daruquthni dikatakan, *n d.7 ;;l;.e;
gr-ir;Jr ei @utra pamanht datang kepadaht dan meminangnya

bersama para para peminang). Namun riwayat ini perlu ditinjau

kembali, sebab Maqil bin Yasar berasal dari suku Muzani, sedangkan

Abu Al Baddah adalah Anshari, maka kemungkinan dia adalah anak

pamannya dari pihak ibu atau dari persusuan.

6e 
">12.-;3t 

rst ,? (Hingga ketika iddahnya berakhir). Dalam

riwayat Abbad bin Rasyid disebutkan , ii 6\b ritb'j br 
"r3 

6 Vebti
\4&$ r€q lr:b-iilt ,f 6 "i j *; (keduanya pun hidup bersama

menurut apa yang dikehendaki Allah, kemudian dia menceraikannya

dengan talakyang masih bisa rujuk, lalu dia meninggalkannya hingga

masa iddahnya berakhir, setelalt itu dia melamarnya).

,4:hrJ" r8 lOio datang meminangnya). Yakni meminang kepada

walinya, yaitu saudara laki-laki perempuan tersebut, seperti dikatakan

di awal, "Aku menikalrkan saudara perempuanku kepada seorang laki-

laki."

|:ll-:t:jt @fu menyiapkan tempat tidurmu). Yakni aku

menjadikannya sebagai tempat tidur bagimu. Dalam riwayat Ats-

Tsa'labi disebutkan, €ii * Voi;i: ,#f 'ci.&1jl: (alat memberimu

tempat tidur dari yang tersayang bagila4 dan alu lebih

mengutamakanmu daripada kaumla). Hal ini termasuk riwayat yang

semakin mengikis kemungkinan jika pelamar tersebut adalah putra

paman Maqil sendiri.
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fiJ lJ{rl.if I ltti I giaah demi Allah, dia tidak akan kembali

kepadamu selamanya). Dalam riwayat Abbad bin Rasyid disebutkan,

fi-;j'&l$l I pu tidak akan menikahkanmu selamonya).Ats-Tsa'labi

menambalrk-, rlT (karena kekcsatan).

\oU: :rji o'ei fou atulah saorang laki-laki yang tidak

mengapa). Dalam riwayat Ats-Tsa'labi, W'y; ogi (dia seorang

laki-laki yang jujur). Ibnu At-Tin b€rtat4 "Yalsd seorang laki-laki
yang baik. Ini termasuk perkara )/ang dirubah oleh masyarakat,

dimana mereka menjadikannya sebagai kiasan bagi seorang yang tidak

ada kebaikannya." Dalam riwaSrat Mubaral( bin Fadhalah dari Al
Hasan yang dikutip Imam Muslim Al Kujji dikatakan, "Al Hasan

berkata, Allatl telatr mengetahui kebututran laki-laki itu terhadap

istinya dan kebutuhan percmpuan tersebut terhadap suaminya, maka

Allah menurunkan a)rat ini.'

ltttbJsyf iflr tts tir J:lb fuata Allah menurunkan ayat ini,

"Janganlah lamu menahan mereka"). Hal ini sangat tegas

mengnjukkan turunnya ayat ini pada kisah tersebut. Namun, ia tidak

menghalangi keberadaan makna zhahir pe,nrbicaraan yang berkenaan

dengan para suami, dimana dikatakan, "Apabila kamu menceraikan

istri-istrimu", tetapi kalimat di akhir ayat, "untuk menikahi mantan

suami-suami mereka", sangat tegas menunjukkan batrwa pencegatran

ini berkaitan dengan para wali. Pada pernbatrasan tentang tafsir telatr

dijelaskan sikap menghalang yang berkaitan dengan para wali, yaitu

pada firman-Nyq ';iibJr li 6f ir3r $; bf ts Jvi:i. (tidak hatat

bagi lramu mewarisi perempum dengan Wksa dan jangan kamu

halangi merelm), maka ia dijadikan sebagai dalil pada setiap tempat

yang sesuai bagnya.

', ilt+Tijri .ir Jyr6-Jef if, ',ifr 6n" berknta, ,,sekarang

alat lahtkan wahai Rasulullah". Dia berkata lalu aht menikahkannya
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kepadanya). Yakni dia mengembalikan saudara perempuannya itu
kepada mantan suaminya dengan akad baru. Dalam riwayat Abu
Nu'aim dalam krtab At Mustakhraj disebutkan, J:;:)'-Jii 5i(3lr Lji6
't ',,1*-i; iUr k )it 6aku berkata, ,,sekarang aku terima perintah

Rasulullah SAW\. Sementara dalam riwayat Abu Muslim Al Kujji
dari jalur Mubarak bin Fadhalah, dari Al Hasan disebutkan, U.5'ei
tr;lV';i V):)bi ,buj ,i.l.tlx" ,J@ )U'i ,# (Ma,qrl bin yasar

mendeiigar hal itu dan berknta, "Aku d"nfo, perintah Rabbku dan

menaati-Nya." Dia pun memanggil mantan suaminya lalu menikahknn

saudara perempuannya kepadanya). Dalam riwayat Ats-Tsa'labi

disebutkan , *-',* g: eti1t|;,f"il !t')b\i ,i! {s"trngguhnya aku

beriman kepada Allah. Dia pun menikahkan saudara perempuannya

kepada labi-laki itu dan membayar kafarat sumpahnya). Sementara

dalam riwayat Abbad bin Rasyid , i ;) qA"*1t ,#"V t>'j<i latcu

membayar kafarat sumpahku dan menikahkan saudariku kepadanya).

Ats-Tsa'labi berkata, "lni adalatr pendapat mayoritas ahli tafsir."
Dari As-Sudi dikatakan, "Ia turun berkenarrrl dengan Jabir bin
Abdullah, dia menikahkan anak perempuan pamannya, lalu ditalak
satu oleh suaminya. Setelah iddatrnya berakhir, maka mantan

suaminya ingin menikatrinya kembali, dan si perempuan juga masih

menginginkannya, namun Jabir tidak mau, maka turunlah ayat."

Ibnu Baththal berkata, "Para ulama berbeda pendapat tentang

wali. Mayoritas ulama -di antaranya Malik, Ats-Tsauri, Al Laits, dan

selain mereka- berkata, "Para wali dalam penikahan adalah ashabatr

ftelompok yang menerima semua sisa harta warisan. Penerj). Paman

dari pihak ibu dan anak si ibu serta saudara-saudara dari pihak ibu,
maupun yang seperti mereka, tidak memiliki hak wali. Namun,
menurut madzhab Abu Hanifah mereka termasuk wali. Al Abhari
berhujjah mendukung pendapat yang mengatakan, para wali adalah

ashabah, batrwa yang mewarisi maula (hubungan mantan budak
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dengan majikan) adalah ashabah bukan dzawil arham (kerabat). Dia
berkata, "Ifulah tali ikatan pernikahan."

Kemudian para ulama berbeda pendapat apabila bapak
meninggal dan mewasiatkan kepada seseorang untuk mengurus anak-
anaknya, apakah orang itu lebih berhak dibanding wali yang dekat
dalam perwalian nikah, ataukatr kedudukan mereka setara, ataukah
tidak ada hak wali baginya? Rabi'ah, Abu Hanifah, dan Malik berkata,

"Pemegang wasiat lebih berhak." Hujjah mereka apabila bapak
menyerahkan hak perwalian kepada seseorang di masa hidupnya,
tidak ada hak bagi seorang pun untuk menentangnya, maka demikian
pula sesudah kematiannya. Namun, pendapat ini disanggah dimana
hak perwalian telah berpindah setelah kematian, maka ia tidak boleh
dianalogikan kepada masa hidupnya.

Para ulama berbeda pendapat pula tentang mempersyaratkan
wali dalam pernikatran. Jumhur ulama mempersyaratkannya dan
mereka berkata, "Perempuan tidak boleh menikatrkan dirinya."
Mereka berhujjatr dengan hadits-hadits yang disebutkan di atas. Dalil
paling kuat adalah falctor penyebab turunnya ayat di atas. Ia
merupakan dalil sangat tegas yang mengharuskan adanya wali, sebab
jika tidak demikian tentu upaya penghalangannya tidak memiliki arti
apa-apa. Jika seorang perempuan berhak menikatrkan dirinya tentu
saudari Ma'qil tersebut tidak butuh lagi kepada saudara laki-lakinya.
Siapa yang urusannya berada di tangannya, maka tidak dapat
dikatakan onmg lain menghalanginya. Menurut Ibnu Mundzir, tidak
dikenal dari seorang pun di antara sahabat yang menentang pendapat
ini, sementara dari Imam Malik dinukil riwayat jika perempuan yang
bersangkutan bukan wanita memiliki kedudukan tinggr, maka boleh
menikahkan dirinya sendiri. Adapun Abu Hanifah berpendapat wali
tidak dipersyaratkan sama sekali. Dia boleh menikatrkan dirinya meski
tanpa izin walinya selama calonnya adalah orang yang setara
dengannya. Dia berhujjah dengan menganalogrkannya kepada jual
beli, dimana perempuan memiliki hak mandiri dalam perkara tersebut.
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Kemudian dia memahami hadits-hadits yang disebutkan tentang

persyaratan wali khusus bagi perempuan yang masih kecil. Artinya,

dia menjadikan qiyas tadi untuk membatasi keumuman hadits-hadits

tersebut. Sikap ini termasuk tindakan yang diperkenankan dalam ilmu
ushul, yakni bolehnya membatasi cakupan umum nash dengan

menggunakan qiyas (analogi). Namun, hadits Maqil di atas

menghapus qiyah yang dimaksud, sekaligus menunjukkan persyaratan

wali dalam pemikahan, &gil perempuan terhindar dari kemudharatan

dengan dipilihkan baginya laki-laki yang setara.

Sebagian lagi menempuh jalan tengah dengan mengatakan wali

dipersyaratkan dalam pernikahan namun tidak mencegah bagi si

perempuan untuk menikahkan dirinya sendiri. Lalu keabsahan

pemikahannya tergantung pada restu si wali. Sama seperti yang

mereka katakan dalam masalah jual beli. Pendapat terakhir ini adalah

pandangan Al Auza'i. Abu Tsaur mengemukakan pandangan serupa

namun berkata, "Dipersyaratkan izin wali dalam menikahkan dirinya."

Tapi ditanggapi bahwa izin wali tidak sah kecuali bagi siapa yang

menggantikannya, sementara perempuan tidak dapat

menggantikannya dalam hal itu. Sekiranya wali mengizinkan kepada

perempuan menikahkan dirinya, maka sama seperti orang yang

mengizinkan kepada perempuan dalam jual-beli, tentu saja yang

demikian tidak benar.

Dalam hadits Maqil disebutkan apabila wali menghalangi, maka

sulthan (penguasa) tidak dapat menikahkan, kecuali setelah dia

memerintatrkan wali agar tidak menghalangi pemikahan tersebut. Jika

wali menuruti perintah sulthan, maka itulah yang diharapkan. Akan

tetapi apabila dia tetap dalam sikapnya maka hakim dapat menikahkan

perempuan yang bersangkutan.



* ht ;*',"fu.iirs .tv

38. Apabila Wali adalah Orang yang Meminang

,L'si yr*:r;G ,w, /6t Jri i ,iiyt '^;3, u i;tt;+"j
r";tfi,i'#,y:G -*?\ *'r i i;lSt.^*,:iv:
3i gLkn J !$, ,lty, Sv'r,,gLi:'",Jw,i 'Uu

,jp Jv) ,W:#'u *1,';ltr,
t4.; u *'f tl,1' J;, G-,|y, i*,# u iJi,*j

q\j^*e
Al Mughiratr bin Syu'bah meminang perempuan, dan dia

merupakan orang yang paling berhak terhadap perempuan itu,
kemudian dia memerintahkan seseorang (untuk menikahkan) lalu dia
menikahkannya. Abdurrahman bin Auf berkata kepada Ummu Hakim
binti Qarizh, "Apakah engkau menyerahkan urusanmu kepadaku?"

Dia berkata, "Benar!" Dia berkata, "Aku telah menikahkanmu." Atha'
berkata, "Hendaklah dia mempersaksikan bahwa sungguh aku telah

menikahimu, atau dia memerintahkan seorang laki-laki dari keluarga
perempuan itu." Sahal berkata, "Seorang perempuan berkata kepada

Nabi SAW, 'Aku menyerahkan diriku kepadamu'. Seorang laki-laki
berkata, 'Wahai Rasulullah, jika engkau tidak menginginkannya, maka

nikahkanlah aku dengannya. "

'#-h' 
,J, :d, ,jl:t'rfu;r) :lj GW?nr *2, -qG ,f

i S::St i; Cikzqt n7,Uu,-f!t,*T J\<,ryt
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,r* 4t"'r;-'oi,:5-', ,t;;')7"'oi r7b J"* ,lY G k;
,lt; * il' -^,iit lM ,lt e t'Jrl.

5131. Dari Aisyah RA tentang fi.rrr*-Nyu ,'Mereka mintafatwa

kepadamu tentang perempuan-perempuan, katakanlah; Allah

memberifatwa kepada kamu tentang mereka...'hingga akhir ayat. Dia

berkata, "Dia adalah anak perempuan yatim yang berada dalam

pengasuhan seorang laki-laki. Dimana harta anak perempuan itu telah

digabungkan dengan hartanya kemudian ia ingin menikahinya, sebab

ia tidak suka perempuan itu dinikahi laki-laki lain sehingga ikut

campur dalam urusan hartanya, dia pun menahan perempuan tersebut,

maka Allah melarang mereka berbuat demikian'"

,2',' 1 ,t lttugt-:=t (14'312-

"snr 5a ,si
*t#\t* 4t+u;*";,W
;'* ^a;; -p1t w'*rr, ,r)L q* 

""r;J

*

ii;r

t1 :)v s,'r;'u'!:+i 'jd ,i' 
'J;t 

t;- ti;'il :,*r;bi i

'd iG lj :Jv t*y'a ;,fl ) iJlt ,*'u;.; .,Jt
{J L)/

cc

L5ycJ.lJ>

'r); l^;

ti*Lii ,ey G)';. ,yi',6t
..'ztc 4 ,t6,**Ji &9 ,*;!r :Jti ,g lv ti'r; )|'-lt'a |!;

')I'-lt u
5132. Dari Sahal bin Sa'ad, dia berkata, "Kami sedang duduk-

duduk di sisi Nabi SAW, lalu seorang perempuan datang menawarkan

dirinya kepada beliau, maka beliau pun mengarahkan pandangannya

ke bagian bawatr perempuan itu lalu ke bagian atasnya, namun beliau

tidak menginginkannya. Seorang laki-laki di antara sahabatnya

berkata, 'Nikahkanlah aku dengannya wahai Rasulullah'. Beliau

bertanya, 'Apal<ah engkau memiliki sesuatu?'Dia menjawab, "Tidak,



akau tidak memiliki apapun. Beliau bertanya lagi,'Walaupun sebuah

cincin besi?'iamenjawab, 'Dan tidak juga cincin besi'. Akan tetapi aku

bisa membelah kainku ini dan memberikan setengah kepadanya, lalu

aku mengarnbil setengahnya'. Beliau bersabda, 'Tidak, apalcah engkau

menghafal beberapa surah Al Qur'an?' Dia berkata,"Ya!' Beliau

bersabda, 'Pergilah, sungguh aht telah menikahkanmu dengan

(imbalan) apa yang lcamu hafol dari Al Qur'an'."

Keterangan Hadits:

(Bab apabila wali adalah orang yang meminang). Yakni,

apabila wali yang berhak menikalrkan dan melamar perempuan dalam

perwaliannya adalatr yang meminang, apakah ia boleh menikahkan

dirinya sendiri, atau butuh wali yang lain? Ibnu Al Manayyar berkata,

"Imam Bukhari menyebutkan pada bab ini dalil-dalil yang

membolehkan seorang wali untuk menjadi peminang dan sekaligus

dalil-dalil yang melarangnya. Maka keputusan hukum diserahkan

kepada pandangan para mujtahid." Seakan-akan dia

menyimpulkannya dari sikap Imam Bul*rari yang tidak menyebutkan

masalah hukum ini secara tegas. Akan tetapi yang tampak dari

sikapnya bahwa dia cenderung membolehkan, sebab atsar-atsar yan9

menyebutkan seorang wali memerintatrkan orang untuk menikahkan

dirinya tidak mengandung larangan tegas bagi si wali menikahkan

dirinya sendiri. Dia juga menyebutkan pada bab di atas, atsar Atha'

yang membolehkan hal itu. Yang lebih utama baginya ketika ia akan

menikahi perempuan dalam perrrvalianny4 hendaknya ia tidak

mengarnbil alih salatr satu di antara dua sisi akad tersebut.

Pada dasarnya, masalatr ini te,lrrasuk persoalan yang

diperdepatkan ulama salaf. Al Auza'i, Rabi'ah, Ats-Tsauri, Malik,

Abu Hanifatr serta kebanyakan pengikutnya, dan Al-Laits berkata,

"seorang wali boleh menikahkan dirinya sendiri." Pendapat ini

disepakati juga oleh Abu Tsaur. Dari Imam Malik disebutkan, "Jika
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perempuan janda berkata kepada walinya, 'Nikahkanlah aku dengan

siapa yang engkau kehendaki', lalu si wali menikahkan perempuan itu
dengan dirinya sendiri, atau dengan laki-laki lain yang

dikehendakinya, maka akad tersebut mengikat si perempuan, meski

dia tidak tahu persis siapa yang menikahinya." Asy-Syaf i berkata,

"Hendaklah keduanya (perempuan dan walinya. Penerj) dinikahkan

oleh penguasa, atau wali lain yang sepertinya, atau yang lebih rendah

posisi darinya." Pendapat Asy-Syaf i disetujui Zufar dan Daud.

Hujjah mereka bahwa perwalian merupakan syarat dalam akad, maka

orang yang menikah tak bisa sekaligus sebagai orang yang

menikahkan, sebagaimana seseorang tidak mungkin menjual sesuatu

kepada dirinya sendiri.

.'+3:j ,i*t ,,i, ,r{r u,6r J\i '}'al;r'ga 'i.i*it 'i>1 6t
Mughirah bin Syu'bah *"rninrng perempuan yang mana dia
merupakan wali paling berhak terhadap perempuan itu, makn dia
memerintahknn seseorang, lalu dia menikahkannya). Atsar ini dinukil
Waki' dalam Mushannafnya dan Al Baihaqi melalui jalurnya dari Ats-
Tsauri, dari Abdul Malik bin Umair, "Sesungguhnya Al Mughirah bin
Syu'bah hendak menikahi seorang perempuan dalam perwaliannya,

maka Al Mughirah menyerahkan hak perwalian perempuan itu kepada

seorang laki-laki, sementara dia lebih berhak daripada laki-laki
tersebut, maka laki-laki itu pun menikahkan Mughirah." Abdurrazzaq
meriwayatkan dari Ats-Tsauri dan dia berkata padanya, "Dia
memerintahkan wali yang lebih jauh darinya (untuk menikahkannya),

lalu wali tersebut menikahkannya." Sa'id bin Manshur meriwayatkan
dari Asy-Sya'bi, "Sesungguhnya Al Mughirah meminang anak

perempuan pamannya Urwah bin Mas'ud. Maka dia mengirim utusan

kepada Abdullah bin Abu Uqail dan berkata, 'Nikahkan aku dengan

perempuan itu'. Abdullah berkatiL 'Aku tidak akan melakukannya,

engkau adalah pemimpin negeri ini serta putra pamannya'. Akhirnya
Mughirah mengirim utusan kepada Utsman bin Abu Al Ash. Lalu
Utsman menikahkan Mughirah dengan perempuan tersebut."



Al Mughiratr adalah ibnu Syu'bah bin Mas'ud bin Mu'tab, dari

keturunan Auf bin Tsaqif, dan perempuan itu merupakan anak

perempuan pamannya sendiri. Adapun Abdullah bin Abu Uqail adalah

putra paman keduanya (Mughirah dan perempuan yang hendak

dinikatrinya), sebab kakek daripada Abdullah adalah Mas'ud yang

disebutkan dalam nasab Al Mughirah. Sedangkan Utsman bin Abu Al
Ash, meski berasal dari Tsaqif, tetapi dia tidak berkumpul dengan

mereka (dari segi nasab) kecuali pada kakek tertinggi, yakni Tsaqif,

sebab dia adalah anak Jasym bin Tsaqif. Dari sini jelaslah maksud

perkataannya, "Dia adalah manusia paling berhak menjadi wali
perempuan tersebut." Lalu diketahui pula nama laki-laki yang tidak

disebutkan namanya dengan jelas pada riwayat mu'allaq di atas.

,pr,Liri rQt )i'i'#ir,g :6 1 fr ?1. g" :i f )' :r:t Jtii

;l-;zT:li ,Jui (Abduruahman bin Auf berkata kepada (Jmmu Hakim

binti Qarizh, "Apakah engkau menyerahkan urusanmu kepadaht?"
Dia berlcata, "Benar!" Dia berkata, "Aht telah meniknhkanmu").

Atsar ini disebutkan Ibnu Saad dari Ibnu Abu Dzi'b, dari Sa'id bin
Khalid, sesungguhnya Ummu Hakim binti Qarizh berkata kepada

Abdurratrman bin Auf, "Sesungguhnya aku telah dilamar oleh

sejumlah orang, maka nikahkan aku kepada siapa saja di antara

mereka yang engkau kehendaki." Dia berkata, "Apakah engkau

menyerahkan hal itu kepadaku?" Dia berkat4 "Benar." Dia berkata,

"Sungguh aku telatr menikatrkanmu." Ibnu Abu Dzi'b berkata, "Maka
dia membolehkan pernikatrannya." Ibnu Sa'ad telah menyebutkan

Ummu Hakim dalam deretan perempuan-perempuan yang tidak
sempat menukil riwayat dari Nabi SAW, namun menerima riwayat
dari istri-istrinya. Dia tidak menyebutkan identitasnya melebihi
keterangan itu dan tidak pula menarnbatrkan penjelasan dalam hadits

ini. Lalu dia menyebutkannya ketika memaparkan nama-nama istri-
istri Abdurrahman bin Auf dalam biografinya disertai penjelasan

nasabnya. Dia berkata, 'tlmmu Hakim binti Qarizh bin Khalid bin
Ubaid, sekutu bani Zuhmh."
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V,t,* 'u >v');U, ti g!,si l, J g, ,;* lai lttta'
berlrata, "Hendaklah dia mempersal<siknn bahwa sungguh aht telah

menikahimu, atant hendaklah dia memerintahkan seorang laki-laki
dari keluarga perempuan itu"). Atsar ini diriwayatkan Abdunzzaq
dari Ibnu Juraij, dia berkata, "Aku berkata kepada Atha', 'Seorang

perempuan dipinang anak laki-laki pamannya, tidak ada laki-laki lain

yang menjadi wali perempuan itu kecuali dia sendiri'. Dia berkata,

'Hendaklah si perempuan bersaksi bahwa si fulan telah meminangnya,

lalu sungguh aku persaksikan kepada kamu bahwa aku telah

menikahinya', atau hendaklah si perempuan memerintahkan laki-laki
lain dari kalangan keluarganya."

,h) ,)tii ,r.-t U'+1 :;,4 *v ltt ,i*'e"iip da ,51; ,Sai

V\:j +6 V, U l$5 il bl l' 
'Jn 

6- (Sahat berkata, "seorang

perempuan berkata kepada Nabi SAI4|, 'Aku menyerahkan diriku
kepadamu'. Seorang laki-laki berkata, 'Wahai Rasulullah, jika engkau

tidak berhajat kepadanya, nikahkanlah aku dengannya"). Ini adalah

penggalan hadits tentang perempuan yang menyerahkan dirinya. Ia
telah dinukil melalui jahx maushul di bab "Menikahkan Orang yang

Berada Dalam Kesulitan", dan dalam bab "Melihat Perempuan

Sebelum Menikahinya", lalu dinukil pula melalui sanad yang maushul

di bab ini dengan redaksi lain. Adapun redaksi yang lebih mirip
dengan redaksi riwayat mu'allaq ini adalah riwayat Ya'qub bin
Abdurralman, dari Abu Hazim, "Sesungguhnya seorang perempuan

datang kepada Rasulullah SAW dan berkata, 'Watrai Rasulullah...'."
Sama seperti di atas.

Kemudian Imam Bukhari menyebutkan hadits Aisyah RA
tentang firman Allah, :#Jt ..J Wii;X-'t (Mereka meminta fatwa

kepadamu tentang perempuan-perempuan), dia menukilnya secara

ringkas, dan penjelasannya telah dipaparkan pada pembahasan tentang

tafsir. Adapun sisi penetapan dalil darinya bahwa kalimat, "Dia pun

tidak mau menikatrinya", bersifat umum; mencakup keadaan beliau
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menikahkan dirinya sendiri, atau memerintahkan orang lain untuk

menikatrkannya. Inilah yang dijadikan hujjah oleh Muhammad bin Al
Hasan untuk membolehkan seorang wali menikahkan dirinya sendiri,

karena ketika Allah mengecam para wali menikatri perempuan cantik

dan berharta (dalam perwaliannya) tanpa memberikan mahar yang

sesuai, dan mencela mereka yang meninggalkan menikahi perempuan

yang kurang kecantikan dan hartany4 maka hal ini menunjukkan

bahwa wali satr menikahkan dirinya sendiri, karena seseorang tidak

dicela kalau bukan karena meninggalkan perkara yang wajib. Hal ini
juga menunjukkan bahwa wali boleh menikahi anak perempuan dalam

perwaliannya, meski anak perempuan itu masih kecil, sebab dia

diperintah berlaku adil dalam memberikan mahar. Sekiranya

perempuan itu telah baligh tentu tidak ada larangan atas mahar yang

mereka berdua sepakati. Dengan demikian, diketahui bahwa

maksudnya adalah orang yang tidak memiliki kekuasaan atas diri
perempuan itu. Akan tetapi argumentasi ini dijawab bahwa yang

dimaksud oleh ayat adalah perempuan yang tidak pandai mengurus

harta. Maka keridhaannya tidak memberi pengaruh dalam hukum

seperti halnya perawan.

- 
Selanjutnya, Imam Bukhari menyebutkan hadits Sahal bin Sa'ad

tentang perempuan yang menghibahkan dirinya. Penetapan dalil
darinya juga dari redaksinya yang bersifat mutlak. Hanya saja mereka

yang tidak membolehkan berdalil bahwa termasuk kekhususan beliau

SAW adalah menikahkan dirinya sendiri tanpa wali, saksi, serta tanpa

meminta izin, dan juga dengan kata hibah seperti akan ditetapkan

kemudian. Adapun kata, 6\i (beliau tidak menginginknnnya),

menurut sebagian pensyaratr batrwa ia dinukil juga dengan lafazh, '{
6:ti (beliau tidak menolabtya), dan versi ini juga memiliki

kemungkinan dib enarkan.
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39. Seseorang Menikahkan Anaknya yang Masih Kecil

Berdasarkan firman Allah,

8">
"Dan perempuan-perempuan yang belum haidh", Allah

menjadikan iddahnya tiga bulan, sebelum dia baligh.

* \t ;* dtLi ,W ?nr 6, 4^*G * ,yi ,," q4 ,f
,?. u.. rl: * t)U)t) ,ry t4 or. QS V:S *:

.t1J; i:rbLkj
5133. Dari Hisyam, dari bapaknya, dari Aisyah RA,

sesungguhnya Nabi SAW menikahinya disaat berusia enam tahun,

lalu beliau menggaulinya di saat ia berusia sembilan tahun, dan ia
tinggal bersama beliau SAW selama sembilan tahun juga.

Keteransan Hadits:

(Bab seseorang menikahkan analcnya yang masih kecil). Kata
'anak' di sini mencakup laki-laki dan juga perempuan.

ii$r ,!.s i*i * 6+ ,H'ibn- l ;;x'i,i' lrl (Berdasarkan

firman Allah, "Dan perempuan-perempuan yang belum ltaid", Allah
menjadilran iddahnya tiga bulan sebelum baligh). Yakni hal ini
menunjukkan bahwa menikahinya ketika masih kecil hukumnya

boleh. Ini termasuk analisa hukum yang cukup bagus. Akan tetapi

tidak ada dalam ayat tersebut pengk*rususan hal itu bagi anak atau

gadis. Namun, mungkin dikatakan, "Hukum asal kemaluan perempuan

adalah haram kecuali apa yang dibolehkan oleh dalil. Sementara telah

Lfit ,P ;ef ^D; 
qV {,t" 6br;" I
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disebutkan hadits Aisyah tentang Abu Bakar yang menikahkan
anaknya gadisnya sebelum baligh, maka selain dari pada itu tetap

berada pada hukum dasamya, karena rahasia inilah sehingga dia
menyebutkan hadits Aisyah.

Al Muhallab berkata, "Mereka sepakat memperbolehkan bapak
menikahkan anak perempuannya yang masih kecil meski perempuan
seperti itu belum bisa dijima'." Hanya saja Ath-Thahawi menyebutkan
dari Ibnu Syubrumatr tentang larangan menikatri anak perempuan
yang belum bisa dijima'. Sementara Ibnu Hazm menyebutkan dari
Ibnu Syubrumatr larangan secara mutlak, yakni seorang bapak tidak
boleh menikahkan anak perempuannya yang masih kecil hingga
baligh dan dimintai iztn. Dia mengklaim pernikahan Nabi SAW
dengan Aisyah yang benrmw enam tatrun merupakan kekhususan
bagrnya. Berbeda dengan pendapat Al Hasan adalah pendapat An-
Nakha'i yang membolehkan bapak memaksa anak perempuannya
unfuk menikah, baik anak perempuan itu sudah dewasa maupun masih
kecil, atau masih perawan maupun sudatr menjanda.

Catatan:

Pada hadits Aisyah yang dinukil melalui jalur ini terdapat idraaj
(perkataan perawi yang disisipkan dalam hadits. penerj) sebagaimana
tampak pada jalur periwayatan di bab sesudahnya.

40. Seorang Bapak Menikahkan Anak perempuannya Kepada
Imam (Pemimpin)

'^*:u'e*,t1. *i ;r. h, * Ut'+, *,ru:,
Umar berkat4 'Nabi SAW meminang Hafshatr kepadaku dan

aku pun menikatrkannya."
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'r,i z c - ) c .
dlr ,ry f. - e)

c'a;3.V ,f ,y.l f ,65-P .l lt-* ;P
. 

' 
, , c . , ,.. r.,

te{ dS qb q.- tlS W1l
.' .c ,.'o o ,-'-,ri, o ol, $.2.ry g** o-tf c;s k;l c-"rJl1 :lt:9

5134. Dari Hisyam bin Urwah, dari bapaknya, dari Aisyatr,

"sesungguhnya Nabi SAW menikatrinya pada saat dia berusia enam

tahun, dan menggaulinya pada saat ia berusia sembilan tahun."

Hisyam berkata, "Dikabarkan kepadaku bahwa Aisyatr berada di sisi

beliau SAW selama senrbilan tatlun."

@:
(Bab seorang bapak menilwhkan anak perempuannya kepada

Imam [pemimpinJ). Pada judul bab ini terdapat dalil batrwa wali yang

tfiusus lebih diutamakan daripada wali yang umum. Namun, dalam

masalatr ini tedadi perselisihan dalam madzhab Maliki.

Lr...#')tlj lUmar berkata...).Ia adalah penggalan hadits Umar

yang baru saja dinukil dengan sanad yar,g maushul. Kemudian Imam

Bukhari mengutip hadits Aisyatr RA. Adapun kalimat, "Hisyam

berkata", maksudnya adalatr Ibnu Urwah. Bagian ini dinukil dengan

sanad yang maushul melaltti jalur di awal hadits. Kemudian kalimat,

"Dikabarkan padaku...", tidak disebutkan tentang siapa yang

mengabarkan hal itu kepadanya. Hanya saja mungkin dia

menerimanya dari istrinya Fatimatr binti Al Mundzir dari neneknya

Asma'. Ibnu Baththal berkata, "Hadits di bab ini menunjukkan bahwa

bapak lebih berhak menikatrkan anak perempuannya daripada imam

(pemimpin). Adapun sulthan (penguasa) adalah wali bagi perempuan

yang tidak memiliki wali. Begitu pula wali merupakan syarat nikah."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, pada kedua hadits itu tidak terdapat

indikasi tentang dipersyaratkannya hal-hal tersebut. Bahkan yang ada

hanya keterangan tentang terjadinya perkara-perkara itu. Namun, ini
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tidak berkonsekuensi larangan bagr selainnya. Hanya saja ia

disimpulkan dari dalil-dalil lain. Dia berkata, "Dalam hadits ini

disebutkan juga bahwa larangan menikatrkan perempuan perawan

hingga diminta izinnya hanya khusus bagr perempuan baligh,

sedangkan anak kecil tidak." Masalah ini akan dijelaskan pada bab

tersendiri.

41. Sulthan (Penguasa) adalah Wali

Berdasarkan sabda Nabi SAW,

pr-;tt a'a;1 L. tisglt:)

"Kami menilcahkanmu l<epadanya dengan apa yang kamu hafal

dari Al Qttr'an."

*3 #\, '*;'t Jt-, Jtif; -,v i,Su Y i,y *
p tl q"i,|y; i6 )r*'6t-,* d'4', ;\,!6
q* 11 :Jv tt$# |e',y |!+|y :Js ,iLG d.U'"tJ
,i3 '*.46 ,u .,\L \ L:k it) t<*Li'o1 :Jw ,€1il )!

i)w "i e ,*y'u *G X", tit-,* U; |Ja
t^t; iek ir;i k ir; ,r1,r :Ju i'e $'-at'a'a41

. pfit';r'O|t, d tisg's: "s'Jr-

5135. Dari Sahal bin Saa{ dia berkata "r"or** perempuan

datang kepada Rasulullah SAW dan berkata, 'Sesungguhnya aku

menyerahkan diriku'. Lalu dia berdiri dalam waktu yang lama hingga

seorang laki-laki berkata, 'Nikahkanlatr aku dengannya, sekiranya
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engkau tidak berhajat kepadanya'. Beliau SAW bersabda, 'Apakah

engkau memiliki sesuatu yang bisa diiadikan mahar untulorya?' Dia

berkata, 'Aku tidak memiliki apapun selain sarungku'' Beliau

bersabda, 'Jilra engkau memberikannya kepadanya, engknu akan

duduk tanpa sarung. Carilah stesuatu'. Dia berkata, 'Aku tidak

mendapatkan sesuatu'. Beliau bersabda, 'carilah meskipun sebuah

cincin besi'. Namun dia tidak mendapatkannya. Beliau bersabda,

'Apal<ah engkau memiliki hafalan Al Qur'an? 'Dia menjawab, 'Benar,

surah ini dan surah ini', beberapa surah yang dia sebutkan nama-

namanya. Beliau bersabd4 'Kami telah menikahkanmu kepadanya

dengan beberapa surah Al Qur'an yang kamu hafal'."

Keteranean Hadits:

(Bab sulthan [pemimpinJ adalah wali berdasarkan sabda Nabi

SAIV', "Kami telah menikahkanmu kepadanya dengan apa yang knmu

hafal dari Al Qur'an). Kemudian Imam Bukhari menyebutkan hadits

Satral bin Sa'ad tentang perempuan yang menyerahkan dirinya, dari

jalur Malik, "Aku telah menikahkanmu", yakni dalam bentuk tunggal.

Namun, dalam riwayat Abu Dzar dari jalur ini dinukil, "karni telatr

menikahkanmu", yakni menggunakan kata jamak untuk pengagungan.

Pemyataan bahwa sulthan adalatr wali telah ditegaskan pada hadits

Aisyalr yarrg marfu', lr$. tlrt(i tl$ 9\\ #;'e* lt;', r.fi (Siapa saia

di antara perempuan yang menikah tanpa izin walinya, malcn

nilahnya dianggap batil). Dalam hadits ini dikatakan juga, i,rirf lri

*t ,hl 'i ,b $ulthan adalah wali bagi perempuan yang tidak

memiliki wati). Hadits ini diriwayatkan Abu Daud serta At-Tirmidzi

dan dia menggolongkannya sebagai hadits hasan. Adapun Abu

Awanah, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, dan Al Hakim met-shahih-

kannya. Akan tetapi karena hadits ini tidak sesuai kriterianya, maka

dia menyimpulkan hukum tersebut berasal dari kisah perempuan yang

menyerahkan dirinya.
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Dalam riwayat Ath-Thabarani dari hadits Ibnu Abbas, dari Nabi

SAw disebutkan,'i';t r'6 A 3,Lillr.r |,ir;llaq , (ridak ada

nikah tanpa wali, dan sulthan adalah wali bagi siapa yang tidak
memiliki walinya). Dalam sanadnya terdryat Al Hajiaj bin Arttra'atr

dan dia masih diperbincangftan. Suffan meriwayatkannya dalam

kitabnya Al Jami' dari jalurnya dan Ath-Thabarani pada krtab Al
Ausath melalui sanad yang berbeda dengan berstafus hasan, dari Ibnu

Abbas, 9W-'r( )+i'dt\lC*} (Tidak ada nikah kecuali ada wali

yang bijak atau sulthan).

42. Bapak dan Selainnya Tidak Boleh Menikahkan Perempuan
Perawan atau Janda kecuali atas Keridhaan Keduanya

v i$'{i{r h' * dt'oi ;#:L';;:} (t'oi* 1"-
€.-t f

,ri it*,qGf

J;, t- tiu ,ot:€-i ,? 4t'8 o, ,;i* ; j:,'&
.:.k tti : Jv, 6it -;!i,lnt

5136. Dari Abu Salamah, sesrmgguhnya Ab; Hr*ir;
menceritakan kepada merek4 sesrmgguhnya Nabi SAW bersabda,
"Perempuan janda tidak dinikahkan hingga diajak musyawarah, dan

perempuan perawan tidak dinilahkan hingga dimintai izin-" Mereka
berkata, "Wahai Rasulullah, bagaimana izrwrya?" Beliau bersabda,
"Dia diam."

,Uur$ ,ikG j, ,* d.f r,:;s*
.tix* 6b, :Jv ,6.i; E Lt-gt j-| u
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5137. Dari Ibnu Abu Mulaikah, dari Abu Amr (mantan budak

Aisyah), dari Aisyah RA, dia berkata, "Wahai Rasulullah,

sesungguhnya gadis perawan biasanya pemalu". Beliau bersabda,

" Keridhaannya adalah diamnYa. "

Keteransan Haditq:

(Bab seorang bapak dan selainnya tidak boleh menikahkan

perempuan perawan maupun janda kecuali atas keridhaan keduanya).

Dalam judul bab ini ada empat bentuk; bapak menikahkan anak

perempuann y a y arrg perawan, bapak menikahkan anak perempuannya

yang janda, selain bapak menikahkan perempuan yang perawan, dan

selain bapak menikahkan perempuan yang janda. Perempuan janda

yang baligh tidak boleh dinikahkan oleh bapak maupun selainnya

kecuali atas ridhanya. Pendapat ini merupakan kesepakatan ulama,

kecuali pandangan yang dianggap syadz, seperti terdahulu. Adapun

perempuan perawan yang masih kecil boleh dinikahkan oleh bapaknya

menurut kesepakatan, kecuali pendapat yang syadz. Sedangkan

perempuan janda yang belum baligh maka tedadi perbedaan pendapat

tentangnya. Malik dan Abu Hanifah berkata, "Bapaknya boleh

menikahkannya sebagaimana dia menikahkan gadis." Namun Asy-

Syafi'i, Abu Yusuf, dan Muhammad berkata, "Bapak tidak boleh

menikatrkannya (tanpa izinnya) selama keperawanannya sudah hilang

karena jima', bukan karena sebab lain." Alasan mereka bahwa

hilangfrya keperawanan mengikis pula rasa malu yang ada pada gadis.

Sedangkan perempuan perawan yang sudah dewasa boleh dinikahkan

bapaknya dan wali-wali lainnya. Hanya saja mereka berbeda pendapat

tentang keharusan merninta pendapatnya. Sementara hadits di atas

menunjukkan batrwa bapak tidak boleh memaksa perempuan perawan

yang telatr dewasa jika dia tidak mau menikatr. Pendapat ini

diriwayatkan Asy-Syaf i dari kebanyakan ahli ilmu. Pada

pembatrasan mendatang saya akan mengulas permasalahan ini lebih

lanjut.
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Imam Asy-Syaf i menyetarakan kakek dengan bapak dalam

permasalahan tersebut. Abu Hanifah dan Al Auza'i mengatakan

tentang perempuan janda yang masih kecil bahwa dia boleh

dinikahkan oleh wali mana pun. Apabila telatr baligh, maka harus

diberi kebebasan memilih. Sementara Imam Ahmad berkata, "Apabila
telah mencapai usia sembilan tahun, maka para wali (selain bapak)

boleh menikahkannya." Dari Malik dikatakan, "Orang yang

disetarakan dengan bapak dalam hal itu adalah pemegang wasiat dari

bapak, berbeda dengan wali lainnya." Hal ini karena dia
memposisikan pemegang wasiat pada posisi bapak, seperti yang telah

dipaparkan.

Judul bab ini dibuat untuk menyebutkan persyaratan keridhaan

perempuan yang hendak dinikahkan, baik perawan maupun janda,

atau perempuan kecil maupun dewasa. Ini pula yang menjadi indikasi
makna zhahir hadits.

Hadits ini diriwayatkan dari Mu'adz bin Fadhalah, dari Hisyam,
dari Yahya, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah RA. Hisyam yang

dimaksud adalah Ad-Dastuwa'i, dan Yatrya adalatr Ibnu Abu Katsir.
Pada sanad ini disebutkan, "Dari Abu Salamah", sementara dalam

riwayat Muslim dari Khalid bin Al Harits dari Hisyam dari Yahya
disebutkan, "Abu Salamah menceritakan kepada kami."

!i:l f [idak menikahkan). Apabila dibaca 'tunknh' maka

bermakna larangan, dan bila dibaca 'tunkahu'maka bermakna khabar
(berita) dan ini lebih mendalam dalam pelarangan. Mengenai
penafsiran 'ayyim' (ianda) sudah dipaparkan pada bab seseorang

menawarkan anak perempuannya. Makna latrir hadits ini
menunjukkan bahwa 'al ayyim ' adalatr perempuan janda yang dipisah
suaminya, baik karena meninggal atau dicerai, dan merupakan lawan
daripada 'al bilcr'(gadis/perawan). Inilah makna dasar kata 'al altyim'.
Di antara penggunaannya adalah perkataan mereka, 'al ghazwu

ma'yamah', yakni kaum laki-laki banyak terbunuh sehingga para
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perempuan menjadi janda. Terkadang pula kata 'al ayyim'digunakan

bagi orang yang tidak memiliki pasangan (bujang) secara mutlak.

Iyadh menukil dari Ibrahim Al Harbi dan Ismail Al Qadhi serta selain

keduanya, bahwa kata ini digunakan untuk perempuan yang tidak

memiliki pasangan, baik dia kecil atau dewasa, gadis maupun janda.

Lalu A1 Mawardi mengutip dua pendapat itu sekaligus dari para pakar

bahasa.

Dalam riwayat Al Auza'i dari Yatrya -sehubungan hadits ini-

yang dikutip Ibnu Al Mundzir, Ad-Darimi, dan Ad-Daruquthni

disebutkan, '1r '{Jt 1 $anda tidak dinikahkan). Kemudian dalam

riwayat Ibnu Al Mundzir dari Umar bin Abu Maslamah dari

bapaknya-sehubungan hadits ini-bahwa janda harus diajak

musyawarah.

tlLi ,P (Hingga diaiak musyawarah). Yakni diminta

pendapatnya dalam perkara itu. Maknanya; tidak dapat dilakukan akad

hingga diminta perintahnya. Dari kata 1'1"*i (diaiak musyawarah),

disimpulkan bahwa dia tidak dapat dinikahkan kecuali setelah dia

memerintahkannya. Namun hal ini tidak menjadi dalil tentang tidak

dipersyaratkan wali pada dirinya. Bahkan di dalamnya terdapat

indikasi yang mempersyaratkannya.

'o\U 
* 4, '& ,t (Gadis tidak dapat dinikahi hingga

dimintai izin). Demikian tercantum dalam riwayat ini, yakni

dibedakan antara janda dan gadis/perawan. Pada bagian 'Janda"

disebutkan dengan kata 'isti'maar' (diajak musyawarah), dan pada

bagran "gadis/perawan" disebutkan dengan kata,'isti'dzan' (dimintai

izin), maka dapat disimpulkan adanya perbedaan keduanya dari sisi

bahwa'isti'maar' merupakan penegasan adanya musyawarah, lalu

keputusan diseralrkan kepada perempuan yang dimintai pendapafirya'

Oleh karena itulah sang wali perlu meminta izinnya yang tegas dalam

pelaksanaan akad. Bila si perempuan menolak secara tegas, maka
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tidak boleh dinikahkan. Berbeda halnya dengan perempuan
gadis/perawan. Kemudian izin dari gadis/perawan dapat berupa
perkataan atau diam. Berbeda dengan perintah yang mengharuskan
adanya penegasan dalarn perkataan. Hanya saja sikap diam dianggap
sebagai izin (restu) dari perawan karena dia biasanya malu berterus
terang.

lt l-*:rt; 'jd (Mereka berkata, "Wahai Rasulullah,,). Dalam

riwayat Umar bin Abu Salamah disebutkan, tli 1Ko*i berkata).

Kemudian hadits Aisyah sangat tegas menyatakan bahwa dialah yang
bertanya tentang itu.

Sif ''15', (Bagaimana izinnya). Dalam hadits Aisyah

disebutkan, "Aku berkata,'sesungguhnya perempuan gadis/perawan
merasa malu'." Redaksi-redaksi yang menyebutkan tentang ini akan
dijelaskan.

Imam Bukhari meriwayatkan hadits kedua di bab ini dari Amr
bin Ar-Rabi' bin Thariq, dari Al-Laits, dari Ibnu Abu Mulaikah, dari
Abu Amr (maula Aisyah), dari Aisyah RA. Amr bin Ar-Rabi' bin
Thariq adalah Ibnu Farwah Al Hilali Abu Hafsh Al Mishri, berasal
dari Kufah. Dia mendengar riwayat dari Malik, Al-Laits, yahya bin
Ayyub, dan selain mereka. Begitu pula para ulama terdahulu mengutip
riwayat darinya, seperti Yahya bin Ma'in, Ishaq Al Kausaj, Abu
ubaid, dan Ibrahim bin Hani'. Dia termasuk guru senior Imam
Bukhari, namun saya belum menemukan riwayatnya dalam kitab Al
Jami' kecuali hadits ini. Dia dinyatakan tsiqah (terpercaya) oleh Al
Ijli serta Ad-Daruquthni. Dia meninggal tahun 219H.

Pada sanad hadits ini disebutkan, "Al Laits menceritakan kepada
kami", sementara dalam riwayat Al Kasymihani, ..Al-Laits

mengabarkan kepada kami." Begitu pula pada sanad ini disebutkan,
"Dari Abu Amr mantan budak Aisyah". sementara dalam riwayat
Ibnu Juraij disebutkan, "Dari Ibnu Abu Mulaikah, dari Dzakwan."
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Riwayat ini akan disebutkan pada kitab Tark Al Hiyal. Kemudian akan

disebutkan pada kitab Al llvah dari jalur ini dengan lafazh, "Dari Abu

Amr yaitu Dzakwan."

'# 4'Lr. i' jr-l ti uiti $ ls"ungg'hnva dia bert<ata'

"Wahai Rasulullah, sesungguhnya perawan merasa malu")-

Demikian beliau kutip dari jalur Al-Laits secara ringkas. Kemudian

dalam riwayat Ibnu Juraij di kitab Tarikh Al Hiyal, !' J?ttjd Uf
Lii ,iiti} ;,1r :'s.ui fr Xrr' & (on berkata, Rasulullah SAlv

bersabda, 'Perawan/gadis dimintai izin.' Aht berkata...), lalu

disebutkan sama seperti di atas. Di kitab Al Ikrah dikatakan, { , lJi

,#';V-i'E'0,i, L#. gt, jri \'trgttbl.i; lr:^tr ?iLi,i' i-;
?35 @fu berkata, "Apakah perempuan diminta pendapatnya

sehubungan kemaluan-kemaluan mereka? " Beliau bersabda,

"Benar!" Aht berkata, "Sesungguhnya perawan diminta

pendapatnya, maka dia malu dan diam'). Dalam 1wa;rat Muslim dari

jarur ini, i( ?lLfi, r+ii( Wt-*l;.tt f Pt *\t & l' J?:)Ca

# t$,i , '*Ji .'iv-i'€ , i'itt I (Aht bertanya kepada Rasulullah

SAI( tentang perempuan yang dinikahkan keluarganya, "Apakah

dimintai pendapatnya atau tidak?" Beliau bersabda, "Benar, dimintai

pendapatnya." Aku berkata, "Sesungguhnya dia malu").
,h.t7i3 tltb) )E (Beliau berknta, "Keridhaannya adalah sikap

diamnya'). Dalam riwayat Ibnu Juraij disebutkan, $i,t #i* iti
(diamnya adalah izinnya). Kemudian dalam redaksi lain, Sif i,i
*it;3 fteliau bersabda, "Izinnya adalah diamnya'). Dalam riwayat

Imam Muslim dari Ibnu Juraij disebutkan, |i3l, 'il 
r+\t U.il ,:ti

(Beliau bersabda, "Itulah izinnya, jika dia (tayt"). Riwayat Imam

Bukhari menunjukkan bahwa yang dimaksud ei-;tlt (perempuan) pada

riwayat Muslim adalatr 'gadis/perawan' dan bukan Janda'. Dalam
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redaksi lain, (itl.L dty ry; i1'u} $r: kadxtperawan diminta

izin tentang dirinya, dan izinnya adalah sikap diamnya). Dalam

redaksi darinya disebutkan, q G 6:ii *lU f,lrl kadis/perawan

diminta izin oleh bapalaya tentang dirinya).

Ibnu Al Mundzir berkata, "Disukai memberitahu perempuan

gadis/perawan bahwa diamnya adalah izin (restu). Namun jika dia

berkata setelah akad, 'Aku tidak tahu bila sikap diamku merrtpakan

izin', maka akad tidak menjadi batal karena hal tersebut, menurut

pandangan jumhur. Namun sebagian ulama Maliki rnenganggapnya

batal." Ibnu Syu'ban -salah seorang ulama madzhab mereka- berkata,

"Hal itu dikatakan kepadanya tiga kali; jika engkau ridha maka

diamlah, dan bila engkau tidak suka maka pergilah." Sebagian lagi

berkata, "Hendaklah diperlama keberadaan di sisinya agar tidak

merasa malu, dan -rasa malu itu- dapat mencegahnya memberikan
jawaban secepatnya. Selanjutnya, para ulama berbeda pendapat jika si

perempuan tidak berbicara, tetapi tampak tanda-tanda yang

menunjukkan tidak senang, atau tanda-tanda ridha seperti tersenyum

atau menangis. Menurut ulama madzhab Maliki, jika dia lari,

menangis, berdiri, atau tampak darinya hal-hal yang menunjukkan

rasa tidak senang, maka dia tidak boleh dinikahkan. Namun menurut

madzhab Syaf i, hal-hal tersebut tidak memberi pengaruh apapun,

kecuali jika tangisan disertai teriakan, atau yang sepertinya. Sebagian

lagi membedakan tentang air mata. Apabila panas berarti dia menolak,

dan jika dingn berarti dia ridha."

Dia berkata pulq "Pada hadits ini terdapat isyarat bahwa

perawan yang diperintah untuk dimintai pendapahrya adalah yang

telah baligh, sebab tidak ada makna meminta izin dari orang yang

tidak tahu makna izin itu sendiri, serta orang yang tidak ada bedanya

antara diam dan marahnya." Ibnu Al Mundzir menukil dari Malik,
sesungguhnya diamnya perempuan yatim sebelum memberi izin dan

menyerahkan urusannya tidaklah menunjukkan keridhaan darinya.
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Berbeda jika hal itu terjadi setelah dia menyerahkan urusannya kepada

walinya. Sekelompok ulama madzhab Syaf i berpandangan batrwa

diamnya seorang perempuan sudatr cukup sebagai izin dari perawan

yang baligh, jika yang menjadi wali adalah bapak atau kakek. Namun,

ia tidak cukup jika yang menjadi wali selain keduanya, karena

perempuan seperti ini biasa malu terhadap keduanya melebihi rasa

malunya terhadap wali lainnya. Namun, pendapat yang shahih yang

menjadi pandangan jumhur adalatr menggunakan hadits itu pada

semua gadis/perarvan untuk wali manapun.

Para ulama berbeda pendapat tentang bapak yang menikahkan

perempuan perawan yang baligh tanpa izin darinya' Menurut Al
Arrza'i, Ats-Tsauri, dan Al Hanafiyah, serta disetujui Abu Tsaur,

disyaratkan izin dari perempuan tersebut. Jika si bapak melakukan

akad nikah atas perempuan itu tanpa izin darinya, maka hukumnya

tidak sah. Akan tetapi ulama-ulama yang lain berkata, "Boleh bagi

bapak menikahkan anak perempuannya tanpa iziwrya meskipun dia

sudah baligh." Ini adalah pendapat Ibnu Abu Lalla, Malik, Al Laits,

Asy-Syaf i, Ahmad, dan Ishaq. Hujjah mereka adalah ma/hum

(makna implisit) hadits pada bab di atas, karena hadits itu menjadikan

janda lebih berhak terhadap dirinya daripada walinya. Fakta ini

menunjukkan wali perempuan perawan lebih berhak terhadap

perempuan daripada dirinya sendiri. Sebagian ulama lagi berhujjatt

dengan hadits Yunus bin Abu Ishaq, dari Abu Burdah, dari Abu Musa,

dari Nabi SAw, 6tl i ctiir'orl , * ,i 4t '7liit (Perempuan

yatim dimintai pandongan tentang dirinya. Jika dia diam mala itulah

izinnya'). Mereka berkata, "Hadits ini berkaitan dengan 'perempuan

yatim', maka hendaklatr hadits yang bersifat 'mutlak'(tanpa batasan)

dipalrami dalam konteks 'muqayyad' (yang memiliki batasan)."

Namun argumentasi ini perlu ditinjau kembali berdasarkan hadits Ibnu

Abbas yang saya sebutkan, *hendaklatr bapaknya minta izrrl'

kepadanya". Hadits ini menyebutkan 'bapak' secara tekstual.
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Namun Imam Asy-Syaf i menjawab bahwa 'meminta

pandangan' terkadang untuk menyenangkan hati. Hal ini dikuatkan

hadits Ibnu Umar yang dinisbatkan kepada Nabi SAW Q. ,rAt ,;ii 
'

"treJ.tt. (Mintailah pendapat kaum perempuan tentang anak-anak

perempuan mereka'). Hadits riwayat Abu Daud. Asy-Syaf i berkat4
"Tidak ada perbedaan bahwa ibu tidak memiliki hak dalam soal

pernikahan. Akan tetapi hal itu dilakukan untuk menjaga

perasaannya." Al Baihaqi berkomentar, "Tambahan penyebutan

'bapak' pada hadits Ibnu Abbas, tidaklah akurat." Asy-Syaf i berkata,

"Hal itu ditambahkan Ibnu Uyainah dalam haditsnya. Dahulu Ibnu

Umar, Al Qasim, dan Salim, menikahkan anak-anak gadis mereka

tanpa minta pendapat mereka." Menurut Al Baihaqi, lafazh yang

akurat dalam hadits Ibnu Abbas adalah, pi;-i $,lt (gadis/perawan

diajak musyawarah [dimintai pendapatJ). Shalih bin Kaisan

menukil, pli-i i{f]ti (perempuan yatim diajak musyawarah [dimintai

pendapatJ). Demikian juga diriwayatkan Abu Burdah, dari Abu Musa

dan Muhammad bin Arnru, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah,

maka jelaslah yang dimaksud ']14 lp"rowan) di sini adalah 4,iorr

(perempuan yatim).

Saya (Ibnu Hajar) katakan, hal ini tidak menolak tambahan dari
periwayat tsiqah (terpercaya) dan hafizh (pakar) dengan kata 'bapak'.

Sekiranya seseorang berkata, "Bahkan yang dimaksud dengan a;i;,t

(perempuan yattm) di sini adalatr $,)t (perawan)", maka

pernyataannya tidak dapat disanggah. Kata'yl6-j (dimintai pendapat)

termasuk di dalamnya bapak dan selainnya, maka tidak ada

pertentangan di antara riwayat-riwayat tersebut. Hanya saja yang

menjadi persoalan kemudian; apakatr meminta pendapat itu
merupakan syarat satrnya akad, atau sekadar mustahab (disukai) untuk
me,njaga perasaan, seperti dikatakan Imam Asy-Syaf i? Semua
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asumsi ini memiliki kemungkinan untuk dibenarkan. Tambahan

pembahasan mengenai masalah ini akan diulas pada bab berikutnya.

Hadits pada bab ini dijadikan juga sebagai dalil bahwa

perempuan yang masih kecil nulmun sudatr menjanda, tidak boleh

dipaksa menikatr, berdasarkan cakupan umum kondisinya yang masuk

katagori lebih berhak terhadap dirinya dibanding walinya. Begitu pula

perempuan yang kehilangan keperawanannya meskipun melalui

hubungan zina, tidak boleh dipaksa menikah oleh bapaknya dan juga

selainnya. Hal ini berdasarkan cakupan umum sabdanya, *i €"lt
r4*it (ianda lebih berhak terhadap dirinya). Namun menurut Abu

Hanifah, perempuan seperti ini sama seperti hukum gadislperawan.

Akan tetapi pendapat ini disanggah oleh ulama selainnya dan juga

kedua muridnya. Dalilnya bahwa illat (dasu penetapan hukum)

sehingga izin perempuan gadis/perawan cukup dengan diamnya

adalah rasa malu yang dimilikinya. Sementara sebab ini tetap ada pada

perempuan yang dizinai, karena yang menjadi objek pembicaraan

adalah perempuan yang kehilangan keperawaan melalui hubungan

zina, bukan mereka yang menjadikan zina sebagai kebiasaan. Hal ini
dijawab bahwa teks hadits menyebutkan 'rasa malu' berkenaan

dengan 'perawan', lalu diperhadapkan dengan Janda', maka hal ini
menunjukkan bahwa hukum keduanya berbeda. Perempuan seperti itu
adalalr 'tsayyib' (anda) baik dari segl bahasa maupun syara'.

Dalilnya, jika seseorang mewasiatkan untuk memerdekakan setiap

janda budaknya, maka perempuan seperti di atas masuk dalam

cakupannya. Mengenai keberadaan rasa malu padanya tidak dapat

diterima, sebab dia hanya malu karena mengalami perbuatan nista.

Adapun rasa malu untuk menikah, seperti pada diri seorang gadis

yang belum pernatr merasakan hubungan intim, maka tidak ditemukan

pada jenis perempuan seperti itu.

Hadits pada bab di atas dijadikan juga sebagai dalil bagi mereka

yang berpendapat bahwa perempuan janda boleh menikah tanpa wali,



tetapi dia tidak menikahkan dirinya, bahkan menyerahkan urusannya

kepada seorang laki-laki, lalu laki-laki itu menikahkannya. Demikian
dikutip Ibnu Hazm dari Daud. Namun, dia menyanggahnya dengan

mengemukakan hadits Aisyah, ,Y6. #g-i tllt g\l ;;'6tEJ li[ 6
(Siapa saja perempuan yang menikah tanpa izin walinya, maka

niknhnya adalah batil). Hadits ini shahih seperti disebutkan terdahulu.

Ia juga menjelaskan bahwa makna lafazh, W) ',y qr'&i (ebih

berhak terhadap dirinya daripada walinya), adalah pernikahannya

tidak dapat dilangsungkan tanpa izimya, dan tidak boleh pula
dipaksakan. Namun, jika dia mau menikah, maka tidak diperkenankan

kecuali atas izin walinya.

Kemudian hadits ini dijadikan dalil apabila perempuan

menyatakan tidak setuju secara terang-terangan, maka bagi wali tidak
boleh menikahkannya. Pendapat inilah yang disinyalir Imam Bukhari
pada judul bab. Adapun jika dia menyatakan setuju secara terang-
terangan, maka tentu lebih diperbolehkan lagi untuk menikahkannya.
Namun, sebagian pengikut madzhab Azh-Zhahiri mengemukakan
pandangan yang ganjil. Mereka berkata, "Perempuan tersebut tidak
dapat dinikahkan berdasarkan makna zhahir sabdanya, 'Izinnya

adalah diam'."

43. Apabila Seorang Laki-laki Menikahkan Anak Perempuannya
sementara Dia tidak Senang, maka Nikahnya Ditolak

ft+ -irb',y ,t-)c i L-i_",;t F: r:)t * r
';nt Jyr'iu ,u;'urt' :4 tr GT:66 Li ,ird\r

Ltgrij,*-, *\r -r*
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5138. Dari Abdurratrman dan Mujammi' (dua puha Yazid bin

Jariyatr), dari Khansa' binti Khidam Al Anshariyah, sesungguhnya

bapaknya menikahkannya di saat dia janda, maka dia tidak menyukai

hal itu, lalu dia datang kepada Rasulullah SAW, dan beliau menolak

pernikatrannya.

'#t 
"i i. rlt :'? Ll d3; # G €urtlt,,;;-'*

.i:;; d'a.t'5:i ct"r* &i)a, of ,iu"t; ri ,;
5139. Dari Yahya, sesungguhnya Al Qasim bin fUuharnmad

menceritakan kepadanya, Abdurrahman bin Yazid dan Mujammi'bin
Yazid menceritakan kepadanya, "Seorang laki-laki yang biasa

dipanggil Khidam menikalrkan anak perempuannya...." Sama

sepertinya.

@:
@ab apabila seorang laki-laki menikahlran anak perempuannya

sementara dia tidak senang, malca nikahnya ditolak). Demikian Imam

Bukhari membuat pernyataan secara mutlak, termasuk di dalamnya

gadis/perawan dan janda. Akan tetapi hadits di bab ini hanya

menegaskan tentang perempuan janda. Seakan-akan Imam Bul*tari

hendak mensinyalir keterangan di sebagian jalurnya, seperti akan saya

paparkan. Menolak pernikahan perempuan janda -jika dia tak

meridhainya- merupakan kesepakatan, kecuali apa yang dinukil dari

Al Hasan bahwa dia memperbolehkan seorang ayah mernaksa

perempuan janda meski dia tidak menyukainya, seperti telatr

disebutkan. Menurut An-Nakha'i jika perempuan itu dalam

tanggungan sang bapak, maka pernikahan tersebut dianggap sah,

tetapi tidak tidak demikian, maka pernikatran ditolak. Kemudian

mereka berbeda pendapat tentang apabila akad terjadi tanpa ridha dari
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si perempuan. Para ulama madzhab Hanafi berkata, "Jika si

perempuan menyefujuinya, maka pernikahan dianggap sah." Menurut
para ulama madzhab Maliki pernikahan dianggap sah bila si

perempuan menyetujui tidak lama setelah akad. Apabila tenggang

waktunya lama, maka pemikahan dibatalkan. Adapun para ulama lain
menolak pernikatran seperti itu secara mutlak.

:, .. . , , .
"-)A /. *| ,f.t @ru putra Yazid bin Jariyah). Yakni Ibnu Amir

bin Al Athaf Al Anshari Al Ausi, dari bani Amr bin Auf. Dia adalah

putra saudara Mujammi' bin Jariyah, salah seorang sahabat yang

mengumpulkan Al Qur'an di masa Nabi SAW. Riwayatnya telah
dikutip para penulis kitab-kitab Sunan. Sungguh keliru mereka yang

menganggap keduanya adalah nama satu orang. Begitu pula mereka
yang mengatakan Al Mujarnmi'bin Yazid tergolong sahabat, karena
yang tergolong sahabat adalah pamannya Mujammi' bin Jariyah.
Kemudian Mujammi' bin Yazid tidak memiliki riwayat dalam Shahih
Bukhari selain hadits ini, dan Imam Bukttari menggandengkannya
dengan saudaranya (Abdurr*rman bin Yazid). Adapun Abdurrahman
dilahirkan pada masa Nabi SAW sebagaimana ditegaskan Al Askari
dan selainnya. Dia adalah saudara seibu bagi Ashim bin Umar bin Al
Khaththab. Ibnu Sa'ad berkata, "Dia pernah memegang jabatan

sebagai qadhi pada masa pe,merintahan Umar bin Abdul Aziz" ketika
Umar menjadi pemimpin Madinah. Abdurratrman meninggal tahun 93
H dan sebagian lagi mengatakan tahun 98 H. Dia dinyatakan tsiqah
(terpercaya) oleh sekelompok ularna. Riwayatnya tidak ditemukan
dalam Shahih Bukhari selain hadits ini.

Sikap Imam Malik Srang me,nyebutkan sanad hadits ini disetujui
oleh Suffan bin Uyainah dari Abdurrahman bin Al Qasim, meski
terjadi perbedaan para periwayat dari keduanya dalam menentukan
apakatr hadits ini dinukit secara mawhul (bersambung) hingga
Khansa', ataukah mursal (tidak me,lryebut periwayat yang mengutip
dari sumber pertama)? Karena sebagian mereka menyebutkan dari
Abdurrahman dan Mujammi' bahwa Khansa' menikahkan....
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Demikian juga rnereka berselisih dalam menyebutkan nasab

Abdunahman dan Mujammi'. Di antara mereka ada yang tidak

mencantumkan'Yazid' dan hanya mengatakan 'dua putra Jariyah'.

Namun, yang benar, hadits ini maushul dan juga penetapan lafazh

'Yazid' pada nasab keduanya.

Jalur riwayat Ibnu Uyainah dinukil Imam Bukhari pada

pembatrasan tentang meninggalkan muslihat dalam bentuk mursal,

seperti akan disebutkan. Demikian juga diriwayatkan Ahmad dari

beliau. Namun, Ath-Thabarani mengutip dari jalurnya secara maushul.

Adapun Ad-Daruquthni menyebutkan di kitab Al Muwatha'at dari

Mu'alla bin Manshur dari Malik dalam bentuk mursol pula, tetapi

mayoritas menyebutkan dengan sanad yang maushul darinya.

Kemudian, keduanya dipermasalahkan oleh Ats-Tsauri berkenaan

dengan salah satu periwayat dalam sanad. Dia berkata, "Dari
Abdurrahman bin Al Qasim, dari Abdullah bin Yazid' bin Wadi'ah,

dari Khansa'." Riwayat ini dikutip Al Baihaqi dalam kitab Al Kubra,

dan Ath-Thabarani melalui jalur Ibnu Mubarak, darinya. Ini adalah

riwayat syadz (ganjil) dan sangat jauh kemungkinan Abdurratrman bin

Al Qasim menerima hadits dari dua orang guru. Saya tidak melihat

pula ulama yang menyebutkan biografi Abdunahman bin Yazid bin

Wadi'ah. Batrkan Imam Bukhari, Ibnu Abu Hatim, dan Ibnu Hibban,

tidak menyebutkan kecuali Abdullatr bin Wadi'ah bin Khidam, yaitu

periwayat yang menukil dari Salman Al Farisi tentang mandi Jum'at,

dan dinukil darinya oleh Al Maqburi. Dia seorang tabi'in yang tidak

masyhur kecuali dalam hadits ini, tetapi dia dinyatakan tsiqah oleh

Ad-Daruquthni dan Ibnu Hibban. Disebutkan juga oleh Ibnu Mandah

di kt;tab Ash-Shahabah, tetapi dinilai keliru oleh Abu Nu'aim.

Menurut dugaanku, guru daripada Abdunatrman bin Al Qasim adalah

anak laki-laki saudaranya sendiri. Kemudian Abdullah bin Yazid bin

Wadi'ah ini termasuk periwayat yang diabaikan Al Mizzi dan ulama

lainnyao dan mereka tidak menyebutkannya di antara para perawi

httub as-sittah (kitab hadits yang enam).
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ft.r; li# 'ib (Dari Khansa' binti Khidam). Dikatakan, nama

bapaknya adalah Wadi'ah. Namun menurut dugaanku, yang benar

nama bapaknya adalah Khalid, dan Wadi'atr adalan nama kakeknya.

Dalam salah satu riwayat Ahrnad dari Muhammad bin Ishaq dari Al
Hajjaj bin As-Sa'ib dikutip kisah ini secara mursal. Namun, dia
menyebut namanya Khunas. Kemudian dalam riwayat Ad-Daruquthni,
Ath-Thabarani, dan Ibnu As-Sakan disebutkan, 'Khansa'. Dia
mengutip hadits melalui jalur yang maushul darinya dan berkata,

"Dari Hajjaj bin As-Sa'ib bin Abu Lubabah, dari bapaknya, dari
neneknya (Khansa')." Kata 'Khunas' terambil dari kata 'Khansa"
seperti dikatakan 'Zainab' menjadi 'Zunab'. Nama panggilan Khidam
(bapak daripada Khansa') adalah Abu Wadi'ah, seperti dikatakan Abu
Nu'aim. Hal ini disebutkan Abdurrazzaq dari hadits Ibnu Abbas, llf

Wt U.t €i *-lj VJ $r:.r; (Sesungguhnya Khidam Abu Wadi'ah

menikahkan anak perempuannya dengan seorang laki-laki).
Kemudian tercantum dalam riwayat Al Mustaghfiri dari Rabi'ah bin
Abdurrahman bin Yazid bin Jariyah bahwa Wadi'ah bin Khidam
menikahkan anak perempuannya. Namun, riwayat ini keliru dalam

menyebutkan nirma pelakunya. Barangkali awalnya adalah,

"Sesungguhnya Khidam Abu Wadi'ah", tetapi kemudian terjadi
pembalikan. Dalam kitab Ash-Shahabah disebutkan keterangan yang

menunjukkan bahwa Wadi'ah bin Khidam juga tergolong sahabat. Dia
memiliki kisah bersama Umar sehubungan warisan Salim (maula Abu
Hudzaifatr). Demikian disebutkan Al Bukhari dalam Y,rtab Tarikhnya.

Uli '6fi 4 A Wb u,lv bt (Sesungguhnya bapaknya

menikahlrannya sementara dia telah menjanda, makn dia tidak
menyukai hal itu). Dalam riwayat Ats-Tsauri yang disinggung

sebelumnya disebutkan, 'tottbrs ur1 ,fj ,#i ,tjii loio bertwta,

"Bapalrht meniknhkanlar sementara alu tidak menyukninya, dan saat
itu alcu masih gadis/perawan"). Versi pertama lebih kuat. Hadits ini
disebutkan Al Ismaili dari Syu'bah, dari Yatrya bin Sa'id, dari Al
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dia berkata dalam riwayatnya,

Ai+( ,trii C'ttyt , ,;X:i ai'01, cjui (Seorang laki-laki dari lraum

Anshar menilrahi Khansa' binti Khidam, lalu dia terbunuh pada

perang lJhud, maka bapalotya meniknhkannya dengan seorang laki-

laki. Dia datang kepada Nabi SAW dan berkata, 'Bapakht

menilrnhlranlat, sementara paman anakht lebih alu sukai"l. Hal ini

menunjukkan dia telatr melatrirkan anak dari hasil pernikahan dengan

suaminya yang pertama. Kemudian dari riwayat ini kita dapatkan

penisbatan suaminya yang pertama. Adapun namanya adalatr Unais

bin Qatadatr seperti disebutkan Al Waqidi dalam riwayatnya melalui

jalur lain dari Khansa'.

Kemudian dalam kttab Al Mubhamat karya Al Quthb Al

Qasthalani disebutkan bahwa namanya adalah Asir. Menurutnya, dia

mati syahid pada perang Badar, tetapi dia tidak menyebutkan landasan

bagi pandangan ini. Adapun laki-laki kedua yang tidak disukainya

belum saya temukan keterangan tentang namanya. Hanya saja Al

Waqidi menyebutkan dengan sanadnya bahwa dia berasal dari bani

Muzainatr. Dalam riwayat Ibnu Ishaq dari Al Hajjaj bin As-Sa'ib bin

Abu Lubabah, dari bapalmya, darinya, bahwa dia berasal dari bani

Amr bin Auf. Abdurruzaqmengutip pula dari Ibnu Juraij dari Atha'

Al Khurasani, dari Ibnu Abbas, 'A',1ui ,'y*i 
";it 

'g 
^*>s 

6.1 rlt; Li

6 uej u.q sj u; u.'6et , ',i$f t , ';;i * ht ,)b U,
(Sesungguhnya Khidam Abu Wadiah menilcahkan anak perempuannya

dengan seorang laki-laki. Nabi SAW bersabda kepadanya, "Jangan

englrnu memal<sa mereka". Setelah itu dia meniknhi Abu Lubabah dan

statusnya s ebagai j anda) .
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Ath-Thabarani meriwayatkan dengan sanurl lain dari lbnu Abbas
seraya menyebutkan seperti kisah di atas, lalu dia berkata kepadanya,

U.r) u.i 'o:r;;.'6k; ,# U,€i V\ b 4i>p {Betiau ntengarnbilnya dari

suaminya dan dia berstatus janda. Setelah itu dia menikahi Abu
Lubabah). .\b&xrazzaq meriwayatkan juga dari Ats-Tsauri, dari dbu
Al Huwairits, dari Nafi' bin Jubair, dia berkata , 6:i.i Wtt ,""t* 

">iS(Khansa menjada, lalu dinikahkan oleh bapalotya). Lalu disebutkan

sama seperti di atas, dan kemudian dikatakan, i6.(j 6j 6<i] ,b*|jt
(beliau menolak nikahnya dan akhirnya dia menikahi Abu Lubabah).
Sanad-sanad hadits ini bisa menguatkan satu sama lain, dan semuanya

menyatakan Khansa' telatr menjanda.

Namun An-Nasa'i meriwayatkan dari jalur Al Auza'i, dari

Atha", dari Jabir, Xn' .rp 4, *,A , U.-)i tr u {Ai'ra.t g:):/r-r'oi
W.O:* Pt * (sesungguhnya seorang laki-laki menikahkan anak

perempuannya yang masih gadis/perawan tanpa meminta
pendapatnya. Maka si perempuan datang kepada Nabi SAW dan
beliau pun memisahkan keduanya). Secara zhatrir sanad hadits ini
shahih tetapi sebenarnya memiliki cacat. An-Nasa'i meriwayatkannya
melalui jalur lain dari Al Auza'i dan memasukkan Ibrahim bin Murrah
di antara dirinya dengan Atha'. Sernentara Ibrahim bin Munatr adalah
seorang periwayat yang diperbincangkan. Kemudian dia mengutipnya
melalui jahx mursal tanpamenyebutkan Jabir dalam sanadnya.

An-Nasa'i dan Ibnu Majatr meriwayatkan juga dari Jarir bin
Hazim, dari Ayyub, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, S tE'U-re'Oi

6H ,brt? ,*, Vb 'iuj 
'oi 'o,;:i pi {' ii,' & $t

(sesungguhnya seorang peremryan perawan datang pada Nabi SAW
lalu menceritakan bahwa bapalmya menilrahkannya, sementara dia
sendiri tidak suka, maka Nabi sAW memberi pilihan kepadanya). para

periwayat hadits ini tergolong tsiqah (terpercaya). Namun, Abu Hatim
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dan Abu Zur'ahberkata, "Pemyataan ini keliru dan yang benar adalah

mursal."

Kemudian Ath-Thabarani dan Ad-Daruquthni mengutip melalui

jalur lain dari Yahya bin Abu Katsir dari Ikrimah dari Ibnu Abbas, L(

pgt 6Lt 6:i t4tsJi ft f,c*.", &i * b' .J- lt s'*1

(Sesungguhnya Rasulullah SAW menolak pernikahan perempuan

perawan dan janda yang l<eduanya dinikahkan oleh bapak mereka,

sementara mereka tidak senang). Ad-Daruquthni berkata, "Riwayat

ini hanya dinukil sendirian oleh Abdul Malik Ad-Dimari, dan dia

lemah. Adapun yang benar adalah dari Yahya bin Abu Katsir dari Al
Muhajir bin Ikrimah secara mursal." Al Baihaqi berkata, "Apabila

terbukti hadits ini berkenaan dengan perempuan perawan maka

dipahami bahwa si bapak menikahkannya dengan laki-laki yang tidak

sekufu (setara)."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, jawaban terakhir inilah yang menjadi

pegangan, karena ia merupakan kejadian individu, sehingga tidak

dapat dijadikan dalil secara umum. Mengenai kritikan terhadap hadits,

maka tidak bermakna, sebab jalur-jalurnya menguatkan satu sama

lain. Kisah Khansa' binti Khidam dinukil melalui jalur lain yang

dinukil Ad-Daruquthni dan Ath-Thabrani dari Husyaim, dari Umar

bin Abu Salamah, dari bapaknya, dari Abu Hurairah, 7tl,t;'*ir:,>'ot
t1risr. "r:;) *i * ii,' & Qt c.sti) ,b)€ et 6,:ii V\)

(sesungguhnya Khansa' binti Khidam diniknhkan oleh bapalcnya

padahal dia tidak sulra, maka dia mendatangi Nabi SAW dan beliau

pun menolak pernikahannya). Pada hadits ini tidak disebutkan

gadis/perawan atau janda. Ad-Daruquthni berkata, "Riwayat ini

dikutip Abu Awanah dari Umar secara mursal tanpa menyebutkan

Abu Hurairatr."

Hadits kedua di bab ini diriwayatkan Imam Bukhari dari Ishaq,

dari Yazid, dari Yahya, dari Al Qasim bin Muhammad, dari
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Adurratman bin Yazid dan Mujammi' bin Yazid. Ishaq yang

dimaksud adalatr Ibnu Ratrawaih. Adapun Yazid adalah Ibnu Harun.

Sedangkan Yahya adalah Ibnu Sa'id Al Anshari.

i:i;'i z3.r {3i tlti+ Ji:;d-\*,r'oi (Sesungguhnya seorang laki-laki

yang biasa dipanggil Khidam meniknhkan anak perempuannya...

sama sepertinya). Redaksi riwayat ini dikutip Imam Ahmad dari

Yazidbin Harun melalui sanad ini, ,lrAl'g:i:i rA.t; $i-'rg *,t'oi
'c(.;.W \j"i u;'ofii *3 * Xo' ,rp 4t *0 ,qrri L*ti6i
t*!"it ;." 'i.r,;i Vj *\f ,# $"runggyhnya seorang laki-laki di

antara mereka yang biasa dipanggil khidam menikahkan anak

perempuannya, lalu analorya tidak menyukai pernikahannya yang

dilafukan bapalcnya, maka dia datang kepada Nabi SAW dan

menceritokan hal itu kepadanya, akhirnya Nabi SAW menolak

pernikahan yang dilalatkan bapalcnya. Setelah itu dia menikah dengan

Abu Lubabah bin Abdul Mundzir). Yatrya bin Sa'id menyebutkan

bahwa kabar yang sampai kepadanya mengatakan Khansa' saat itu
berstatus janda. lni selaras dengan keterangan terdahulu. Demikian
juga diriwayatkan Ibnu Majah dari Abu Bakar bin Syaibah dari Yazid
bin Harun. Sementara Al Ismaili meriwayatkannya melalui beberapa
jalur dari Yazid. Serupa dengannya dikutip Ath-Thabarani dan Al
Ismaili meriwayatkan dari Muhammad bin Fudhail dari Yahya bin
Sa'id. Demikian pula dinukil Ath-Thabarani melalui Isa bin Yunus

dari Yahya. Ahmad meriwayatkannya dari Abu Mu'awiyah dari
Yahya -sama seperti di atas- namun hanya menyebutkan Mujammi'
bin Yazid. Adapun yang menyampaikan berita itu pada Yahya
kemungkinan adalah Abdunahman bin Al Qasim.

Pada pembahasan tentang meninggalkan muslihat akan

disebutkan dari Ibnu Uyainah, dari Yatrya bin Sa'id, dari Al Qasim, O1

'u ,# jt'.t:,,rC bf et 6t V\il,i U\x 'fr )rt 6'ar;r
qr*Jf y ai;,e';:,6'c;:tr,ii,ri , rd {f ;fi.r *ij ,.,*'}t * :1i\r
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u.s pi *p h' e Ut \:j le)g gi *'i (seorang perempuan

lceturunan Ja far takut jika dinikahkan walinya sementara dia tidak

suka, maka dia mengirim utusan kepada dua syaikh dari kalangan

Anshar; Abduruahman dan Muiammi' (dua putra Jariyah). Lalu

keduanya berftnta, "Janganlah engkau takut, sesungguhnya Khansa'

binti Khidam dinikahkan oleh bapalcnya sementara dia tidak sukn,

malra Nabi SAW menolak pernikahannya tersebur'). Sufyan berkata,

"Adapun Abdurrahman bin Al Qasim, saya dengar menceritakan dari

bapaknya, dari Khansa'."

Ath-Thabarani meriwayatkan dari jalur lain dari Sufyan bin

Uyainah, dari Abdurrahman, dari bapaknya dari Khansa' secara

rnaushul. Adapun perempuan keturunan Ja'far tersebut adalah Ummu

Ja'far binti A1 Qasim bin Muhammad bin Abdullah bin Ja'far bin Abu

Thalib. Walinya adalah paman bapaknya, yakni Mu'awiyah bin

,4.bdu11ah bin Ja'far. Al Mustaghfiri meriwayatkan dari Yazid bin Al
Haad dari Rabi'ah melalui sanadnya, dia menjanda dari suaminya

Ilamzah bin Abdullatr bin Az-Zubair,lalu dia mengirim utusan kepada

Al Qasim bin Muhammad dan kepada Abduratrman bin Yazid untuk

mengatakan, "sesungguhnya aku tidak merasa aman, Mu'awiyah

menempatkanku di tempat yang aku tidak setujui." Abdurrahman

berkata kepadanya, "Tak ada hak baginya dalam hal itu. Sekiranya dia

melalcukannya, maka tidak diperbolehkan." Lalu disebutkan hadits di

atas namun tidak mencantumkan nama bapak si Khansa' dan tidak

pula anak perempuannya, seperti sudah saya sebutkan. Pada

pendahuluan sudah saya sebutkan nama perempuan keturunan la'far

dan orang-orang yang disebutkan bersamanya selain di tempat ini.

Namun yang disebutkan di tempat inilatr yang menjadi pegangan'
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44. Menikahi Perempnan yatim

Berdasarkan fi rman Allah,

\;s;tt t# Aii"+$i i,,z,g
"Jika kamu tahtt tidak dapat berbrut adil terhadap (hak-hak)

perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya, maka nikahilah...."
(Qs. An-Nisaa' [4]: 3)

:Jr*;i ti!'1 11 :Ju'rf ;,bL'c3a ,:,i\t *'n ,:,tA Jv tir)

.:;e';i,qA7t,JG';,4 \1 tk, us

'*:t*?"
"Apabila dia berkata kepada Wali, 'T.Iikahkan aku dengan

fulanah", lalu dia tinggal beberapa saat, atau dia berkata, ..Apa yang
kamu miliki", dia menjawab, *Aku miliki ini dan itu", atau keduanya
berdiam dalam wakfu lama kemudian berkata, *Aku menikahkanmu
kepadanya", maka yang demikian diperbolehkan. Sehubungan ini
dinukil dari Sahal dari Nabi SAW.

-. a.
ct4-.c JL'6 ,ij,';.i,rf G'*i 

"W 
i.t *

't.S)i 6> l5 J\e;,s;t C;b;r\|'&by1 ,zef G_ :r4 Jv

,t$i f c|k:^.4r er., drf i.tG_,l-,*cUti,1$A
* t# ,wt:rb u'6_ oi *i-: ,,Qy.) qE d -b7

Ut*,!n x

^.iltl '.;', z$G
9)J

,f
J:"
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i* .Q t ir?, ,J\:rL)) Jt:rl ,f, & t t;i tf lf ,wk.
t) , ,, 

J'/' J

rr i' ,k :t J;, urfu ;4Lt ::,;.sG',lv ,1At'd Jt;
o*'jr> l5 jy1*r-J;rr g,w$;z,ra1 ir 1;6 ,:,*1 - &,
|rg r>y.'aLgr"oi;ut e)n G d ,p':?\t'Ji:$ ,@r(a oi

',rr{ tll: ,,3r.ti)r, Q;4 V6. e tA Jt:ri Jt,':tt

,,1*Jr1 'uG:*trl:r;Ir,a;; )art )atY eWti';
riy t;*ll- tf p '* ,* o*; e Af'; t,Sr ,Uu

.or-,Lst n c'r\,W6&1attY:ttf lf WW,
5140. Dari Ibnu Syihab, Urwah birr Az-Zubui, *"rrguUarkan

kepadaku, sesungguhnya diabertanya kepada Aisyah RA. Dia berkata

kepadanya, "Wahai [bu,'jikn kamu takut tidak dapat berbuat adil

terhadap (hak-hak) perempuan yatim -hingga- budak-budak

perempuan kamu'. Aisyah berkata, "Wahai putra saudara

perempuanku, ini adalah anak perempuan yatim yang berada dalam

asuhan walinya, maka dia tertarik pada kecantikan dan hartanya, dan

dia ingin mengurangi maharnya. Mereka pun dilarang menikahi

perempuan-perempuan itu kecuali berlaku adil terhadap mereka dalam

menyempurnakan mahar. Mereka diperintah menikahi perempuan

selain anak-anak yatim ifu." Aisyah berkata, "Sesudah itu orang-orang

minta fatwa kepada Rasulullatr SAW, maka Allah menurunkan,
,merela minta fatwa kepadamu tentang perempuan-perempuan-

hingga-dan kamu berkeinginan menikahi merekn'. Allah Azzawajalla

menurunkan kepada mereka pada ayat ini bahwa perempuan yatim

jika memiliki harta dan kecantikan, lalu mereka berkeinginan

menikahinya, dan nasabnya, dan matrar. Adapun jika tidak menarik

karena sedikit harta dan kecantikan, mereka meninggalkarurya dan

mengambil perempuan selainnya." Aisyah berkata, "Sebagaimana
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mereka meninggalkannya ketika tidak tertarik, maka mereka tidak
boleh menikahinya bila tertarik kepadanya, kecuali berbuat adil dan
memberi haknya berupa matrar secara p€nuh.,,

Keteranean Hadits:

(Bab menikahi perempuan yatim. Berdasarkan firman Altah
swr, "Jika kamu tahtt tidak dapat berraku adir terhadap (hak-hak)
perempuan yatim, maka nikahilah...'). Imam Bukhari menyebutkan
hadits Aisyah tentang penafsiran ayat tersebut. Adapun penjelasannya
sudatr dipaparkan pada pembahasan tentang tafsir. Di dalamnya
terdapat petunjuk yang membolehkan wali -selain bapak- menikatrkan
perempuan yang belum baligh, baik gadis maupun janda, karena
hakikat yatim adalatr orang yang belum baligh dan tidak memiliki
bapak. sementara ayat tersebut mengizinkan menikahkannya dengan
syarat tidak mengurangi maharnya" maka melarang hal itu butuh
kepada dalil yang kuat. Adapun sebagian ulama madzhab Syafi,i
berhuiiatr dengan hadits, ';l# ,F 4r'q!3i llperempuan yatim

tidak dinilcahkan hingga diminta pendapatnya). Mereka berkata, ..Jika

dikatakan, 'anak kecil tidak dimintai pendapat', maka kami katakan,
'Di sini terdapat isyarat untuk mengaktrirkan pernikatrannya hingga
baligh dan layak dimintai pe,ndapat'. Bila dikatakan, .Kalau 

sudatr
baligh tidak lagi disebut yatim', maka kami jawab, .Hadits itu
selengkapnya berbunyi; perempuan yatim tidak dinikahkan hingga
baligh lalu dimintai pendapat'. Hal ini kami lakukan untuk
memadukan ddil{alil yang ada-

tkz tt g ,Jui t'sr, ti :S,iil zb;'eii;j wi ,;T: ,$.,5,6,sy,
'Jqt *b, j- d, f ,# *t :jg'fi &ii) ;16'i ij it 6pooio
dia berkata kqada wali, "Nilahkan fulanah kcpadaku", lalu dia
berdiam beberapa saat, atau dia berkata, ,Apakah yang
bersamamu?" Dia menjawab, 'Berramaht ini dan itu,,, atau
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keduanya berdiam. Kemudian dia berkata, "Aku meniknhkanmu

dengannya", maka diperbolehkan. Sehubungan dengan ini dinukil

oleh Sahal dari Nabi SAW). Maksudnya, hadits perempuan yang

menyeratrkan dirinya. Hadits ini sudah disebutkan berulang kali dan

akan dipaparkan. Maksud Imam Bukhari mencantumkan hadits ini

untuk menjelaskan bahwa adanya selang waktu antara rjab

(penyerahan) dan qabul (penerimaan) tidak mempengaruhi keabsahan

akad selama masih dalam satu majlis, meski antara keduanya disisipi

kata-kata lain. Namun, penetapan hal itu dari hadits ini perlu ditinjau

lebih' lanjut, karena ia merupakan kejadian individual dan ada

kemungkinan berlangsung sebelum ada kewajiban menyambung ijab

dan qabul.

Imam Bukhari meriwayatkan hadits di bab ini dari Abu Al
Yaman, dari Syu'aib, dari Al Laits, dari Uqail, dari Ibnu Syihab, dari

Urwah bin Az-Zubair, dari Aisyah. Adapun jalur riwayat Al-Laits
sudah disebutkan dengan sanad yang maushul pada bab "Setara dari

Segi Harta". Dia pun mengutip matan (redaksi hadits) di tempat itu

sesuai redaksi Al-Laits. Adapun di tempat ini dia mengutip redaksi

Syu'aib, lalu menyebutkannya secara tersendiri pada pembahasan

tentang wasiat, seperti terdahulu.

45. Apabila Peminang Berkata kepada Wali, I'Nikahkan Aku
dengan Fulanah", Lalu Wali Berkatar "Aku Telah

Menikahkanmu dengan (Mahar) Sekian dan Sekian." Pernikahan

Diperbolehkan Meski Dia tidak Berkata Kepada Suami, "Apakah
Engkau Ridha Atau Menerima".

4t Cilrrt tti,.,; hr ',fr *:. i ,y'* ,l)G €j f
:At e?';t Q.t1 :Ju*l# *'*i,&r'{Eit;-
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t1 :)Li \!+ C :Jv l4p\; ;nt Jy:6- ]y; Jt;t ;?G u
,/
,in, ,S* 6 Jv ,*y'U UG'fi Wi :Jv (:'qr. LSy

tL. tiEJ1t{ 'ttt :Ju dki tk :JG rprlr 'u !+ t3 :Jt,

.pr.at'u'a;;

5141. Dari Abu Hazim, dari Sahal RA, "sesungguhnya seorang

perempuan datang kepada Nabi SAW dan menawarkan dirinya.
Beliau bersabda, 'Alcu tidak memiliki hajat terhadap wanita pada
hari-hari ini'. Seorang laki-laki berkata, 'Wahai Rasulullah,

nikahkanlah aku dengannya'. Beliau bertanya, 'Apakah yang engkau

miliki?' Dia menjawab, 'Aku tidak memiliki sesuatu'. Beliau
bersabda, 'Berilah dia meskipun cincin besi'. Dia berkata, 'aku tidak
memiliki apa-apa. Beliau bertanya, 'Apa yang kau hafal dari Al
Qur'an?' Dia menjawab, 'Begini dan begitu'. Beliau bersabda,
'Sungguh aku telah menjadikanmu memilikinya dengan apa yang
knmu hafal dari Al Qur'an'."

Keteranean Hadits:

(Bab apabila peminang berkata, "Nikahkan alru dengan

fulanah". Lalu Wali berknta, "Aku telah menikahkanmu dengan

[maharJ sekian dan sekian", maka pernikahan diperbolehkan meski

dia tidak berkata kepada suami, "Apakah engkau ridha atau
meneima"). Dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan, "Apabila
peminang berkata kepada wali". Tanrbatran ini menyempurnakan
pernyataan di atas. Ini pula (wali) yang menjadi pelaku pada kalimat,
'Meski dia tidak berkata..." knam Bukhari menyebutkan hadits sahal
bin Sa'ad tentang kisatr perempuan yang menyerahkan dirinya.

Judul bab ini dibuat untuk menjelaskan apakah permintaan dapat
menggantikan posisi qabul (penerimaan) sehingga keadaanya sama

dengan qabul mendahului ijab. Seakan-akan dia berkata, '.Aku
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menikahi fulanah dengan mahar seperti ini", lalu wali berkata, "Aku

menikahkanmu dengan mahar tersebut." Ataukah mesti ada

pengulangan qabul? Imam Bukhari menyimpulkan dari kisah

perempuan yang menyerahkan dirinya, bahwa setelah sabda Nabi

sAw, ..Aku menikahkanmu dengan apa yang kamu hafal dari A1

Qur'an"', maka si laki-laki tidak mengatakan, "Aku telah

menerimanya." Akan tetapi Al Muhallab memberi tanggapan,

"Perincian kisah ini tidak menyisakan keraguan bahwa peminang

belum menerima akad, karena sebelumnya dia telah berusaha dengan

susah payah dan penuh kesungguhan. tsarangsiapa yang kondisinya

seperti laki-laki itg rnaka tidak butuh lagi kepada penegasan dalam

menerima akad, karena keinginannya untuk menerima sudah

diketahui. Berbeda dengan laki-laki lain yang tidak memiliki faktor-

faktor pendukung tentang penerimaannya." Kesimpulan tanggapan ini

batrwa dia menerima istidlai (penetapan dalil) dari Imam Bukhari.

Hanya saja dia mengkhususkannya pada sebagian peminang. Namun,

pada pembalrasan terdahulu saya sudatr mensinyalir cacat istidlal ini.

*6 "u rL3r 4 ip' ,,rl 6'Jvi (Beliau bersabda, "Aku tidak

memiliki hajat terhadap wanita pada hari-hari ini"). Di dalamnya

terdapat kemusykilan dari sisi, bahwa dalam hadits itu sendiri

dikatakan, "Nabi SAW memandangi perempuan itu dari bawah ke atas

dan dari atas ke bawatt." Hal ini menunjukkan beliau ingin menikah

sekiranya tertarik kepadanya. Makna sabda itu adalah, "Aku tidak

memiliki kebutuhan menikahi perempuan-perempuan dengan sifat

seperti ini." Mungkin juga bolehnya memandang perempuan

merupakan kekhususan beliau SAW meski tidak berkeinginan

menikatrinya. Adapun faidatrnya untuk mencari hal-hal menarik

baginya untuk menikatrinya, meski pada saat itu beliau belum butuh

menikatr, karena sudah cukup dengan istri-istrinya yang ada.
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46. Seseorang tidak Boleh Meminang Perempuan yang Dipinang

Saudaranya, hingga Dia Menikahi atau Meninggalkan

t4b?nr *>r'* i.r"oi.L:t-qi',-4- ri$ d; it *
? i'€;t e,oi ^r,itLl,i,*Utg|J;.os
'ri 1*i5 *u.;rt'!:; ,? ei b ,* ,y'Sr'+x-ti "f.

.L|,ii' 'i ot!

5142. Dari Ibnu Juraij, dia berkata, aku mendengar Nafi'
menceritakan, sesungguhnya Ibnu Umar RA berkata, 'T.{abi SAW

melarang sebagian kamu membeli yang dibeli sebagian yang lain, dan

tidak pula seorang laki-laki meminang perempuan yang dipinang

saudaranya, hingga peminang sebelumnya meninggalkan, atau si

peminang memberi izin kepadanya."

,lu ,*: ;ai" ,k d, * i,:- r;; I Ju :Ju g)\r e
,t#.i ti ,t#,.i tr' ,*#t ,iifr ,ptly ,,jrt, iel.

.eV\t;-f ) dpq t,
5143. Dari Al A'*j, dia berkata: Abu Hurairah RA berkata,

"Dinukil dari Nabi SAW bahwa beliau bersabda, 'Jauhilah kamu

prasangka, sesungguhrya prasangka adalah perkotaan yang paling
dusta, dan jongan kamu memata-matai/menyelidiki (aib orang lain),
dan jangan mencari-cari dan berusaha mendapatlan informasi (aib

orang lain), dan jangan saling membenci, dan jadilah kalian
bersdudara'-"
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,trc. o1 , zo, "t/ ti : .l '-5.., -L a.;lJ- J e. - ls a--b* * ,y";r t;x"'\ti
meminang saudaranya5244. "Dan janganlalt seorang laki-laki

hingga dia menikah atau meninggalkan."

Keterangan Hadits:

(Bab seseordng tidak boleh meminang perempuan yang

dipinang saudaranya, hingga dia meniknhi atau meninggalkan).

Demikian beliau menyebutkan dengan kata, 7ti- 1i faaa bab ini

disebutkan dari Abu Hurairah dengan redaksi, '!fr\1. Imam Muslim

meriwayatkamyadari hadits Uqbah bin Amir dengan redaksi, ')U rr-.
Abu Syaikh menyebutkan pada pembahasan tentang nikah dari Abdul
Warits, dari Hisyam bin Hassan, dari Muhammad bin Sirin, dari Abu
Hurairah, L3i- ji '& ,? (Hingga dia menikah atau meninggalknq.

Sanad-nya shahih.

f i t"'€:fr'C oi Pt * ht .p Ut g (Nabi sAw/

rnelarang sebagian kamu membeli yang dibeli sebagian yang lain).
Penjelasannya sudah dipaparkan pada pembahasan tentang jual beli

dan pengkhususan hal itu bagi orang muslim. Redaksi ini juga tidak
bertentangan dengan hal tersebut karena mungkin dipahami bahwa

pembicaraan ditujukan kepada kaum muslimin.

'.hZ;- 11 @an jangan meminang). Jika dibaca 'yakhtub' maka

maknanya adalah larangan, dan jika dibaca 'yakhtubu' berarti

penafian. Penuturan hal itu dalam bentuk khabar (berita) lebih

mendalam dalam pelarangan. Mungkin juga dibaca 'yakhthuba'
karena dihubungkan kepada lafazh'yabi'u' dan kata 'laa' pada

kalimat 'laa yakhthuba' hanya bersifat tambahan. Riwayat dengan

lafazh'yakhthubu 'didukung riwayat Ubaidullah bin Umar dari Nafi'
yang dikutip Imam Muslim, ',-LLl- \i #i F * ,91, {[j (dan
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tidaklah seseorang membeli yang dibeli saudaranya dan tidak

meminang).

*AJr'i otl;-\1 Tanu peminang memberinya izin). Yatrri hingga

peminang pertama memberi izin kepada peminang kedua.

Imam Bulfiari meriwayatkan hadits kedua dari Yahya bin

Bukair, dari Al-Laits, dari Ja'far bin Rabi'ah, dari Al A'raj, dari Abu

Hurairah. Al-Laits menukil juga hadits ini melalui sanad lain yang

dikutip Imam Muslim melalui jalurnya dari Yazid bin Abu Habib, dari

Abdurahman bin Syamasa[ dari Uqbah bin Amir, sehubungan kisa]t

pinangan, dan saya akan menyebutkan redaksinya.

& ,rj:j i le :|i lota berkata, "Abu Hurairah berkata,

'Dinukil..."'). Dikatakan, "aatsartu al hadits", artinya, aku

menceritakan pembicaraan dari oftrng lain. Dalam riwayat An-Nasa'i

dari Muhammad bin Yatrya bin Hibban, dari Al A'raj, dari Abu

Hurairah, "sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda." Lalu dia

menyebutkannya secara ringkas.

Lt . . .',!Ati 'Tri; {l""trilah lamu prasangka...). Akan disebutkan

melalui jalur lain dari Abu Hurairatr pada pembatrasan adab disertai

penjelasannya. Al Baihaqi meriwayatkan dari Ahmad bin Ibrahim bin

Milhan, dari Yahya bin Bukair (guru Imam Bukhari dalam riwayat

ini), lalu dia menambatrkan pada matan hadits sejumlah tambahan

yang disebutkan Imam Bulirari secara terpisah melalui jalur lain.

Mayoritas ulama berkata, "Larangan pada hadits ini berindikasi

tahrim (pengharaman)." Namun menurut Al Khaththabi, kebanyakan

ahli fikih berpandangan batrwa larangan ini berindikasi ta'diib
(pendidikan) bukan tahim png dapat membatalkan akad. Namun,

tidak ada konsekusnsi antara indikasi tahrim dengan pembatalan akad.

Bahkan An-Nawawi menyebutkan ijma' yang menyatakan larangan

tersebut berindikasi tahrim, namun mereka berbeda pendapat dalam

memasukkannya sebagai syarat. Para ulama madzhab Syaf i dan

FATITUL BAARI - 3,97



Hanbali berkata, "Pinangan kedua diharamkan jika perempuan yang

dipinang atau walinya yang telah diberi izin, memberi jawaban yang

tegas. menerima pinangan pertama. Adapun bila pinangan ditolak

secara terang-terangan, maka tidak haram lagi. Apabila peminang

kedua tidak mengetahui pinangan pertama, maka dia boleh langsung

meminang, karena hukum dasar pinangan itu adalah mubah. Para

ulama madzhab Hanbali memiliki pendapat dalam masalah ini. Jika
jawaban disebutkan dalam bentuk kiasan, seperti dikatakan, "Tidak

ada yang tidak suka kepadamu"... dan yang sepertinya, maka para

ulama madzhab Syafi'i memiliki dua pendapat. Adapun pendapat

paling shahih -{an ini juga pendapat ulama madzhab Maliki dan

Hanafi- bahwa perempuan tersebut tidak haram dipinang oleh laki-

laki lain. Lalu bila si perempuan tidak memberi jawaban apapun

-baik 
menerima atau menolak- maka diperkenankan bagi laki-laki

lain untuk meminangnya. Dalil pendapat ini adalah perkataan

Fatimah, "Muawiyah dan Abu Jahm meminangku", dimana Nabi

SAW tidak mengingkari keduanya, bahkan Nabi SAW meminangnya

untuk Usamah. Namun, An-Nawawi dan selainnya mengisyaratkan

tidak ada hujjah dalam hadits tersebut, karena mungkin keduanya

meminang bersama-sama, atau peminang kedua tidak mengetahui

pinangan pertama, dan Nabi SAW hanya menyarankan menikah

dengan Usamah bukan meminangnya. Kalau dikatakan batrwa Nabi

SAW meminangnya, maka mungkin setelah beliau menjelaskan

keadaan Muawiyah dan Abu Jahrn, maka tampak bahwa Fatimah

tidak lagi menyukai keduanya, karena beliau meminangnya untuk

Usamah.

At-Tirmidzi meriwayatkan dari Asy-Syaf i bahwa makna hadits

ini adalah, "Apabila seorang laki-laki meminang perempuan, lalu si

perempuan ridha dan menerimanya, maka tidak ada seorang pun yang

boleh meminang perempuan tersebut. Namun, jika tidak diketatrui

apakah si perempuan ridha atau menerima, maka laki-laki lain boleh

meminangnya. Dalilnya adalah kisah Fatimatr binti Qais. Pada kisatr
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ini, Fatimah tidak memberitatrukan keridhaannya terhadap salah satu

di antara dua laki-laki yang meminangnya. Sekiranya dia memberikan

hal itu niscaya Nabi tidak akan rnenyarankan kepadanya selain yang

dia pilih."

Kalau si perempuan tidak memberi jawaban apapun, maka

sebagian ulama madzhab Syaf i membolehkan, dan sebagian mereka

ada yang menerapkan dua pandangan di atas sekaligus. Adapun Asy-

Syaf i menyatakan secara tekstual bahwa sikap diamnya seorang

gadis perawan merupakan keridhaannya terhadap pelamar. Menurut

sebagian ulama madzhab Maliki bahwa pinangan yang mencegah

pinangan berikutnya adalah pinangan yang telah ada kesepakatan

tentang ketentuan matrarnya.

Kemudian bila terdapat syarat-syarat yang mengharamkan

pinangan, lalu terjadi akad nikah untuk peminang kedua, maka

menurut mayoritas ulama, akad tersebut sah, tetapi pelakunya telah

melanggar perbuatan haram. Daud berkata, '?emikahan tersebut harus

dipisahkan baik sebelum terjadi hubungan suami-istri maupun

sesudahnya." Sementara dalam madzhab Maliki terdapat perbedaan

seperti dua pendapat terdahulu. Hanya saja sebagian mereka berkata,

"Pernikahan harus dipisahkan jika belum terjadi hubungan suami-istri

dan tidak dipisah sesudah terjadi hubungan suami-istri. " Dalil jumhur

adalah bahwa yang dilarang adalah pinangan, sementara pinangan

bukan syarat sahnya akad nikatr, maka pernikatran tidak dapat

dipisatrkan hanya karena pinangan yang tidak sah.

Ath-Thabari meriwayatkan batrwa sebagian ulama berpendapat

larangan ini telatr mansukh (dihapus) oleh kisah Fatimah binti Qais.

Kemudian dia membantah pernyataan ini dan menilainya keliru, sebab

Fatimatr datang minta pendapat dalam urusannya, lalu Rasulullah

SAW menyarankan kepadanya perkara yang lebih utama baginya, dan

tidak terjadi pinangan terhadap perempuan dalam pinangan orang lain.

Klaim nasakh (penghapusan) dalam hal seperti ini merupakan sikap
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yang keliru, karena syariat telah mensinyalir illat (alasan) larangan

seperti pada hadits Uqbah bin Amir, yaitu menjaga tali persaudaraan.

Hadits ini dijadikan dalil bahwa peminang pertama bila memberi

izin kepada peminang kedua untuk menikah maka pengharaman

tersebut hilang dengan sendirinya, tetapi apakah hal ini khusus bagi

laki-laki yang diberi izin atau berlaku pula bagi selainnya? Karena

adanya izin dari peminang pertama merupakan petunjuk bahwa dia

tidak lagi berminat menikahi perempuan yang dipinmgnYa, dan pada

saat dia telah berpaling, maka bagi laki-laki manapun boleh menikahi

perempuan tersebut. Secara zhahirnya yang kuat adalatr pandangan

kedua, maka pembolehan bagi yang diberi izin didasarkan kepada teks

hadits, sedangkan pembolehan bagi selainnya karena diikutkan

kepadanya. Pandangan ini dikuatkan oleh redaksi hadits kedua dalam

bab di atas, yaitu "atau dia meninggalkan."

Menurut Ar-Ruyani (salah seorang ulama madzhab Syafi'i),

pengharaman itu berlaku apabila pinangan pertama diperbolehkan.

Adapun bila pinangan itu terlarang, seperti pinangan terhadap

perempuan dalam masa iddah, maka pinangan ini tidak menghalangi

bagi laki-laki lain mengajukan pinangan setelatr masa iddatr berakhir.

Pernyataan ini cukup jelas dan berdasar, sebab pinangan laki-laki

pertama belum melahirkan konsekuensi hukum apapun.

Kalimat "perempuan yang dipinang saudaranya" dijadikan dalil

batrwa larangan berlaku jika peminang pertama adalah muslim.

Sekiranya seorang kafir dzimmi meminang perempwm kafir dzimmi

pula, lalu seorang muslim berkeinginan menikahi perempuan itu,

maka diperkenankan bagi si muslim meminangnya tanpa syarat

apapun. Ini adalatr pendapat Al Auza'i dan disepakati beberapa ulama

madzhab Syaf i, seperti Ibnu Al Mundzir, Ibnu Juwairiyah, dan Al
Khaththabi. Pendapat ini dikuatkan juga oleh,lafazh di awal hadits

Uqbah bin Amir yang dikutip Imarn Muslim, A-Yil y'fii ?l'U:$i
j{- ,i- n;b* ,P '*i,tJ- \:t *t y tb LEbl ut Jt (mubnin adalah

34O - FATIIUL BAARI



saudara mulonin, tidak halal bagi seorang mukrnin membeli fsesuatuJ

yang dibeli saudaranya, dan tidak meminang perempuan yang

dipinang saudaranya, hingga dia meninggalkannya). Al Khaththabi

berkata, "Allah telatr memutuskan persaudaraan antara kafir dan

muslim, maka larangan itu berlaku khusus bagi sesama muslim."

Ibnu Al Mundzir berkata, "Hukum pokok dalam masalah ini

adalah ibahah (dibolehkan) hingga ada larangan. Sementara larangan

yang disebutkan berkaitan dengan orang muslim. Maka selain itu tetap

berjalan sesuai hukum dasarnya, yalmi ibahah." Namun mayoritas

ulama menyamakan kafir dzimmi dengan muslim dalam persoalan ini.

Adapun penggunaan lafazh "saudaranya" hanya disebutkan dalam

konteks yang umum, maka tidak ada makna implisit dul"Vu Ia sama

seperti firman Allah dalam surah Al Israa' ayat 31, !;\'tt t'i€d l:
(Janganlah kamu membunuh anak-anak kamu), dan firman-Nya

dalam surah An-Nisaa' ayat 23, &W.l ,piJl '&.o.ti (Dan anak-

anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu), serta ayat-ayat yang

sepertinya.

Sebagian ulama membangun persoalan ini berdasarkan

pemikiran; apakah yang dilarang tersebut termasuk hak-hak akad dan

penghormatannya, ataukah bagian hak-hak pihak yang melakukan

transaksi? Bila masuk bagian pertama, maka yang lebih kuat adalah

pernyataan Al Khaththabi. Sedangkan bila masuk bagian kedua, maka

yang lebih unggul penyataan ulama selainnya. Mirip dengan cara ini,

perselisihan mereka dalam menetapkan hak sytf ah bagr orang kafir.

Barangsiapa menjadikannya sebagai hak-hak kepemilikan maka dia

menetapkan adanya syufah baginya. Sedangkan yang menjadikarulya

sebagai hak-hak pemilik, maka dia tidak memberi hak syufah bagi si

kafir. Serupa dengan pembahasan ini, keterangan yang dinukil dari

Ibnu A1 Qasim (murid Imam Malik), bahwa peminang pertama jika

dikenal sebagai orang fasik, maka laki-laki yang baik diperkenankan

untuk meminang perempuan yang dipinang laki-laki fasik tersebut.
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Pendapat ini didukung Ibnri Al Arabi. Ia cukup beralasan jika
perempuan yang dipinang adalah perempuan baik-baik, karena pada

kondisi demikian, laki-laki fasik itu tidak setara dengannya, maka

kondisinya sama seperti belum ada pinangan. Namun, mayoritas

ulama tidak mempertimbangkan hal ini selama si perempuan telah

menampakkan tanda-tanda menerima, bahkan sebagian ulama

mengklaim adanya ijma' yang menyelisihi pendapat tadi.

Diikutkan pula kepada persoalan ini nukilan sebagian ulama

yang membolehkan meminang perempuan yang telah dipinang,

selama menurut kebiasaan, laki-laki yang meminang tidak layak

menikatri perempuan yang dipinangrya, seperti jika orang pasar

meminang putri raja. Namun, pandangan ini kembali kepada

keharusan adanya kesetaraan.

Hadits ini dijadikan juga dalil yang mengharamkan seorang

perempuan meminang laki-laki yang telah dipinang perempuan lain.

Dasar adalah menyetarakan perempuan dengan hukum laki-laki.
Gambarannya, seorang perempuan tertarik kepada seorang laki-laki,
lalu dia mengajak laki-laki itu menikah, dan si laki-laki memberi
jawaban positif. Kemudian datang perempuan lain, lalu mengajak

laki-laki tersebut menikahi dirinya dan berpaling dari perempuan

pertama. Para ulama pun telah menegaskan tentang disukainya

meminang laki-laki yang memiliki keutamaan. Akan tetapi tidak

tersembunyi bahwa letak persoalan ini adalah apabila laki-laki yang

dipinang telah bertekad untuk tidak menikah, kecuali dengan seorang

perempuan. Adapun jika dia mau menikahi keduanya sekaligus, maka

pinangan itu tidak diharamkan. Masalah ini akan diterangkan lebih

lanjut setelah enam bab, yaitu pada bab "Syarat-syarat yang tidak

Diperbolehkan dalam Pernikahan. "

'& & (Hingga dia menikahi). Yakni hingga peminang

pertama menikah sehingga pupus segala harapan. Adapun perkataan,

"atau meninggalkan", yakni peminang pertama memufuskan unfuk
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tidak menikah, maka saat itu diperkenankan bagi peminang kedua

untuk mengajukan pinangannya. Kedua batasan ini saling berbeda.

Pertama kembali kepada pupusnya harapan, dan kedua kembali

kepada adanya pengharapan. Serupa dengan perkara pertama adalah

firman Allah dalam surah Al A',raaf ayat 40, 9L4t ? e ,frt 4 ,P
(hingga unta masuk ke lubang jarum).

47. Penafsiran tentang'rMeninggalkan Pinangan"

|3 ; iur *." 'a, 'i*t..i,r *; c; nt' G?i ,,lv Ut!)t *
JG'^a*'dS'q *Ht ;.'#'oi ,,>|r-,"- t;i,-'ljlt *n;
l:.rt, ;* ;.;'*''o{-*i c4 oL..iii; .,*. 6'4 

", 

*
,i* F f G" ,*, *a?,t * i,i;;,1+" i ,eq

J;r'oi'a;i 6\\*;1,flt'e'ri'oi o;x. I ft
& :t );rr',"*\";l'* l;?in *; {.?rt ,b };
di ;\ * ; ;;:) ;; a.c .t#vi (6;'{s;{ s * \,

' 
, ol,
'q"^11 't'f

5145. Dari Az-Zuhi, dia berkata: Salim bin Abdullah

mengabarkan kepadaku, sesungguhnya dia mendengar Abdullah bin
Umar RA menceritakan, bahwa ketika Hafshah menjanda, maka Umar

bin Khaththab berkata, ce2{ku bertemu Abu Bakar maka aku berkata,

'Jika mau aku menikatrkanmu dengan Hafshah binti Umar'. Aku
menunggu beberapa malam kemudian dia dipinang Rasulullah SAW.

Abu Bakar menemuiku dan berkata, 'Sesungguhnya tidak ada yang

mencegahku untuk kembali kepadamu dalam perkara yang engkau
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ajukan, kecuali karena aku telah mengetahui Rasulullah SAW

menyebutnya, maka aku tidak ingin menyebarkan rahasia Rasulullah

SAW. Sekiranya beliau meninggalkannya, niscaya aku akan

menerimanya'."

Riwayat ini dinukil juga oleh Yunus dan Musa bin Uqbah serta

Ibnu Abu Atiq dari Az-Zuhi.

Keterangan Hadits:

(Bab penafsiran tentang meninggalknn pinangan). Imam

Bukhari menyebutkan penggalan hadits Umar ketika Hafshah

menjanda. Di bagian akhimya dikutip perkataan Abu Bakar Ash-

Shiddiq RA, ,#).i) W; li (sekiranya beliau meninggalkannya

niscaya aht akan menerimanya) sebagaimana telah dipaparkan

beberapa bab yang lalu.

Ibnu Baththal berkata, "Pada bab terdahulu sudah disebutkan

penafsiran 'meninggalkan pinangan' secara tegas, yakni pada kalimat

hadits, 'hingga dia menikahi atau meninggalkan'. Sementara hadits

Umar sehubungan kisah Hafshah tidak tampaknya penafsiran

'meninggalkan pinangan', karena Umar belum mengetahui bahwa

Nabi SAW meminang Hafshah." Dia berkata pula, "Akan tetapi Imam

Bukhari memaksudkan makna yang sangat teliti yang menunjukkan

kecerdasan pemikirannya dan kemapanannya dalam menganalisa

hukum, sebab Abu Bakar tahu jika Nabi SAW meminang kepada

Umar niscaya tak akan ditolak dan bahkan dia senang serta bersyukur

kepada Allah atas nikmat-Nyu, maka Imam Bukhari memposisikan

pengetahuan Abu Bakar seperti pinangan yang telah diterima dan

diridhai. Seakan-akan dia hendak mengatakan, 'Semua orang yang

diketahui tak akan ditolak bila meminffig, maka orang lain boleh

meminang perempuan yang dipinangnya."
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Ibnu Al Manayyar berkata, "Adapun yang tampak bagiku bahwa
Imam Bukhari bermaksud mempertegas larangan meminang
perempuan yang telah dipinang secara mutlak, karena Abu Bakar
tidak mau meminang padahal belum ada keputusan apapun antara
peminang dan wali, lalu bagaimana jika pinangan telah diterima dan

sudah saling senang. Seakan-akan hal ini dia jadikan dalil untuk
perkara yang lebih patut darinya." Saya (Ibnu Hajar) katakan, "Apa
yang dipaparkan Ibnu Baththal lebih baik."

c ott. i t.., 1.c-t to , ,€f it ,f ,* eri u.ti $b u. ,;ii ".iia.ti 
(Riwayat ini dinukil

iuga oleh *ru, dan Musa bin (Jqbah serta lbnu Abu Atiq dari Az-
Zuhri). Yakni dengan sanad-nya. Adapun riwayat Yunus-yakni Ibnu
Yazid-dinukil Ad-Daruquthni di kitab Al llal melalui sanad yang
maushul dari Ashbagh dari Ibnu Watrb, darinya. Sedangkan riwayat
dua periwayat lainnya dinukil dengan sanad yang maushul oleh Adz-
Dzuhali di kitab Az-zuhriyaaf melalui sulaiman bin Bilar. Imam
Bukhari telah menyebutkan juga hadits ini dari riwayat Ma'mar dari
Shalih bin Kaisan dari Az-Zvhi.

48. Khutbah

fF u )>v)ie irt'* i.t'e-,Jtl'.l;i; N I
,t+i

5146. Dari Zaid bin Aslam, dia berkata: Aku mendengar Ibnu
Umar berkata, "Dua orang laki-laki datang dari Masyriq lalu keduanya
berkhutbah. Maka Nabi SAW bersabda, 'sesungguhnya sebagian dari
bayaan (kebagusan tutur kata) benar-benar adalah sihir'."

'n'o\,* t ;f' \t;; Ut ira.r-s 9Q
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Keterangan Hadits:

(Bab khutbah). Yakni khutbah saat akad. Imam Bukhari

menyebutkan hadits Ibnu Umar, Ut'Jui 't*i 9;flt 
'C 9>q') "E

tfi o3t n'o1 ,l,Ui *p ll' p 1O"o orang laki-laki datang dari

timur dan berkhutbah. Maka Nabi sAW bersabda, "sesungguhnya

sebagian daripada bayaan benar-benar adalah sihir"). Dalam

riwayat Al Kasymihani dinukil r:)2 (adalah sihir), yakni tidak

mencantukan huruf 'lam' di awatnya. Ini adalah bagian hadits yang

akan dikutip secara lengkap pada pembahasan tentang pengobatan

disertai p enj elasannya.

Ibnu At-Tin berkata, "Imam Bukhari memasukkan hadits ini

pada pembahasan tentang nikah, padahal ia bukan tempat yang

sesuai." Dia berkata, "Al Bayaan ada dua macam. Pertama, apa yang

dapat memperjelas maksud perkataan. Kedua, memperindah lafazh

hingga dapat menarik hati para pendengar. Jenis kedua inilah yang

menyerupai sihir. Adapun yang tercela adalah yang dimaksudkan

untuk kebatilan. Diserupakan dengan sihir karena sihir adalah

memalingkan sesuatu dari hakikatnya." Saya (Ibnu Hajar) katakan,

dari sini diambil kesesuaiannya dengan judul bab dan diketahui bahwa

ia berada pada tempat yang sesuai. Seakan-akan Imam Bukhari

hendak mengisyaratkan bafiwa meski khutba]r disyariatkan dalam

pemikahan, kandungannya tetap disesuaikan dengan ketentuan, dan

tidak boleh ada indikasi yang dapat memalingkan kebenaran menjadi

batil dengan sebab keindahan perkataan. orang Arab biasa

menggunakan kata 'sihir' dengan arti 'memalingkan'. Dikatakan,
,maa safuaraka an tradza?'(apa yang menyihirmu dari perkara ini?)

artinya apa yang memalingkanmu dari perkara ini'

Abu Daud meriwayatkan dari hadits shakhr bin Abdullah bin

Buraidah, dari bapaknya, dari kakeknya, dinisbatkan kepada Nabi

SAW, t:),; 9"t 'U'ul (sesungguhnya sebagian daripada bayaan

346 - FATIIUL BAARI



adalah sihir). Dia berkata, Sha'sha'ah bin Shauhan berkata, "Benarlah
Rasulullah SAW, seseorang mengambil hak orang lain, namun dia

lebih pandai bersilat lidah daripada pemilik hak itu, maka dia
menyihir manusia dengan bayan (tutur kata) sehingga bisa mengambil
hak tersebut."

Al Muhallab berkata, "Alasan pencanfuman hadits ini pada judul
bab adalah bahwa khutbah dalam pemikahan hanya disyariatkan bagi
peminang untuk memudahkan urusannya, maka keindahan trik untuk
mencapai suatu tujuan dengan menggunakan kata-kata yang bagus

disamakan dengan sihir. Hanya saja hal ini karena jiwa secara

tabiatnya merasa risih menyebut perkara-perkara nikah. Maka
keindahan trik untuk menghilangkan rasa risih tersebut dimasukkan
sebagai salatr satu trik sihir, dimana sihir dapat memalingkan sesuatu

kepada selainnya."

Sehubungan dengan tafsir khutbah nikah dinukil beberapa
hadits. Adapun yang paling masyhur adalah riwayat para penulis kitab
As-sunan dan dinyatakan shahih oleh Abu Awanah serta Ibnu Hibban
dari Ibnu Mas'ud, yang dinisbatkan kepada Nabi SAW, il, i:air L1

i:j)€-Jj'tlA;t ,e:r;ii (sesungguhnya segala puji milik Allah, kita

memuji, memohon pertolongan, dan ampunan kepada-Nya). At-
Tirmidzi berkata, "Hadits ini hasan dan diriwayatkan Al A,masy dari
Abu Ishaq dari Abu Al Ahwash dari Ibnu Mas'ud. Sementara Syu,bah
berkata, dari Abu Ishak, dari Abu Ubaidah, dari bapaknya." Dia
berkata, "Kedua hadits ini shahih, karena Israil meriwayatkannya dari
Abu Ishaq seraya mengumpulkan keduanya." Dia berkata: Sebagian
ahli ilmu berkata, "sesungguhnya pernikahan diperbolehkan meski
tanpa khutbah." Ini juga merupakan pendapat Suffan Ats-Tsauri dan
selainnya dari kalangan atrli ilmu. Namun, sebagian pengrkut madzhab
Azh-Zhahni mensyaratkan khutbah dalam pernikahan. Hanya saja
pandangan ini dianggap syadz (ganjil).
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I
49. Memukul Rebana pada Pernikahan dan Walimah

5147. Dari Khalid bin Dzakwan, dia berkata: Ar-Rubayyi' binti

Mu'awwidz bin Afra' berkata, "Nabi SAW datang masuk ketika aku

akan berkumpul dengan suamiku. Beliau duduk di tempat tidurku

sebagaimana tempat dudukmu di hadapanku' Maka perempuan-

perempuan kami memukul rebana dan menyebut-nyebut bapak-

bapaklru yang terbunuh pada perang Badar. Tiba-tiba salah seorang

mereka berkata, 'Di antara kita ada Nabi yang mengetahui apa yang

terjadi di hari esok'. Beliau bersabda, 'Tinggalftanlah ini, dan katakan

apa yang sebelumnya engkau katakan 
" 

"

Keterangan Hadits:

(Bab memulatl rebana pada saat perniknhan dan walimah). kata

'walimah' dihubungkan kepada 'pemikahan'. Yakni memukul rebana

pada saat walimah. Ini adalah gaya bahasa menyebut yang umum

sesudatr yang khusus. Mungkin juga yang dimaksud adalah walimah

pemikatran, dan memukul rebana disyariatkan dalam pernikahan saat

akad, ketika dukhul, dan ketika walimah. Namun pengertian pertama

lebih tepat. Seakan-akan Imam Bul*rari hendak mensinyalir

keterangan di sebagian jalurnya seperti akan saya jelaskan'
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Imam Bukhari meriwayatkan hadits di bab ini dari Musaddad,

dari Bisyr bin Al Mufadhdhal, dari Khalid bin Dzakwan, dari Ar-

Rubayyi' binti Mu'awwidz bin Afra'. Khalid bin Dzakrxran adalah Al
Madani yang dipanggil Abu Al Hasan. Dia termasuk seorang tabi'in.

P ,Pu Pt * io' & ';t iv (I'tabi sAW datang masuk

kepadaku). Dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan,'S j-i (maka

dia masuk kepadala). Kemudian dalam riwayat Ibnu Majah di bagian

awal kisah dari Hammad bin Salamah, dari Abu Al Husain (yakni,

Khalid Al Madani), dia berkata, "Kami berada di Madinah pada hari

Asyura', sementara perempuan-perempuan memukul rebana dan

menyanyi, kami pun masuk menemui Ar-Rubayyi' binti Mu'awwidz

dan mengatakan hal itu kepadanya. Maka dia berkata, 'Nabi SAW

masuk kepadaku...'." Demikian diriwayatkan dari Yazid bin Harun

darinya. Ath-Thabarani menukil dari Hammad bin Salamah, dia

berkata, "Dari Abu Ja'far Al Khathmi", sebagai ganti Abu Al Husain.

'r;b'rf 'g (Ketika alat akan berlampul dengan suamila). Dalam

riwayat Hammad bin Salamah disebutkan, '?ada pagr hari malam

pengantinku." Kata 'al binaa' artinya adalah masuk pertama kali ke

tempat istri. Ibnu Sa'ad menjelaskan bahwa yang menikahinya saat itu

adalah Iyas bin Al Bakir Al Laitsi. Dari perkawinan ini lahir seorang

anak yang diberi nama Muhammad bin Iyas. Sebagian mengatakan dia

tergolong sahabat Nabi SAW.

',DiS (Sebagaimana tempat dudulcmu). Yakni sebagaimana

tempat dimana engkau duduk. Al Karmani berkata, "Hal ini dipahami

bahwa ia berlangsung dari balik hijab, atau mungkin sebelum turun

ayat hijab, atau diperbolehkan melihat untuk suatu kebutuhan dan atau

ketika aman dari fitnah." Kemungkinan terakhir inilah yang dijadikan

pegangan. Adapun yang tampak bagt kami berdasarkan dalil-dalil

yang kuat bahwa termasuk kekhususan Nabi SAW adalah

diperbolehkan khalwat dengan wanita yang bukan mahram, dan boleh
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puia memandanginya. Ini adalah jawaban shahih sehubungan kisah

Ummu Haram binti Milhan, dimana Nabi SAW masuk kepadanya dan

tidur di sisinya, lalu Ummu Haram mengurai rarnbutnya, padahal

tidak ada di antara keduanya hubungan mahram dan tidak pula

pernikahan. Al Karmani memperbolehkan riwayat itu berbunyi,

"majlasal<a" (cara dudukmu), dan ini tidak ada kemusykilan padanya.

$ 'er;-i-i t!;ei (maka perempuan-perempuan kami). Aku

belum menemukan keterangan tentang nama-nama mereka. Dalam

riwayat Hammad bin Salamah disebutkan, 9#i )6rA (Dua

perempuan yang menyanyi). Mungkin dua perempuan inilah yang

menyanyi dan bersama keduanya terdapat orang-orang yang

mengikuti keduanya atau membantu keduanya dalam memukul rebana

tanpa menyanyi. Pada bab "Perempuan-perempuan yang

Menghadiatrkan Perernpuan Kepada Istriny4" akan disebutkan

tambahan persoalan ini.

US| (Meretra menyebut-nyebut). Berasal dari kata 'an-nudbah',

yaitu menyebut sifat-sifat maylt dan mengumpulkan kebaikan-

kebaikannya berupa kemuliaan, keberanian, dan sepertinya.

)U.i'i ,iq 'u C V (di antara bapak-bapakht yang terbunuh

pada peristiwa Badar). Hal ini sudatr dipaparkan pada pembahasan

tentang peperangan, dan yang terbunuh daripada bapak-bapaknya

adalah pada perang Uhud. Adapun bapak-bapalarya yang turut dalam

perang Badar adalatr Mu'awwidz, Mu'adz, dan Auf. Salah satunya

adalatr bapaknya dan dua lagr adalah pamannya. Hanya saja

dinamakan sebagai bapak atas dasar taghlib (dominasi).

#a g:s :)ui lnetuu bersabda, "Tinggalkanlah ini"). Yalmi

tinggalkanlah apa yang berkaitan dengan pujianku yang mengandung

sikap berlebihan yang terlarang. Dalam riwayat Hammad bin Salamah

disebutkan, hr 'rt )b C 6 ild r (Tidak ada yang mengetahui apa yang
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terjadi esok hari kecuali Allah). Maka pada riwayat ini beliau SAW
mengisyaratkan kepada il I at (sebab) pelarangan.

',n;,t gK n4u. ;i: (Katakanlah seperti apa yang sebelumnya

engknu katakan). Di sini terdapat isyarat yang memperbolehkan

mendengar pujian dan sanjungan selama tidak berlebihan. Ath-
Thabarani meriwayatkan di kitab Al Ausath melalui sanadyanghasan
dari hadits Aisyah; Sesungguhnya Nabi SAW melewati perempuan-

perempuan Anshar dalam acara pernikahan, lalu mereka bernyanyi:

Dia menghadiahkan padanya kibasy di tempat jemuran kurma.

Dan suamimu di lembah mengetahui apa yang terjadi di esok hari.

Beliau SAW pun bersabda, "Tak ada yang mengetahui apa di
esok hari kecuali Allah."

Al Muhallab berkata, "Dalam hadits ini terdapat syariat
mengumumkan pemikahan dengan menggunakan rebana dan

nyanyian yang diperbolehkan. Di sini terdapat juga keterangan bahwa
Imam (pemimpin) boleh pergi ke perjamuan meski di sana terdapat
permainan, selama tidak keluar dari batasan yang diperbolehkan.

Begitu pula diperbolehkan memuji seseorang di hadapannya selama

tidak melebihi apa yang tidak ada padanya." Ibnu At-Tin
mengemukakan pandangan yang ganjil, dimana dia berkata, "Hanya
saja beliau melarang perbuatan itu karena pujian terhadap beliau
adalah haq (benar), sementara yang diperlukan dalam pernikahan

adalatr permainan. Ketika kesungguhan dimasukkan dalam permainan

maka beliau pun melarangnya." Namun, kelengkapan riwayat yang

saya sebutkan terdahulu menolak pendapat ini. Redqksi kisah

memberi asumsi jika keduanya terus dalam menyebut kebaikan-

kebaikan peserta perang Badar, niscaya beliau tidak melarangnya.

Sementara umumnya pujian-pujian seperti itu adalah sungguhan dan

bukan permainan. Batrkan Nabi SAW mengingkari nyanyian itu
karena melampaui batas dengan menisbatkan pengetahuan perkara

ghaib kepada dirinya. Padahal ia khusus bagi Allah, seperti firman-
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Nya dalam surah An-Naml ayat 65, ,h\t) crttrt-Jt G U & 1 #
it' ft r.3i' (Katakanlah trdak ada seorang pun di langit dan di bumi

yang mengetahui perkara yang ghaib, kecuali Allah) dan firman-Nya
kepada Nabi-Nya, 'nE;i * it ,ht ,a 6\1,7 l: ttl *1J.Allfi I #
4t u 'c,,1;S;ri'qjir (Katalwnlah alru tidak berkuasa menarik

kemanfaatan bagi dirilru dan tidak [pulal menolak kemudharatan

kecuali yang dikehendaki Allah. Dan sekiranya alru mengetahui yang
ghaib, tentulah aku membuat kebajikan sebanyak-banyalorya).

Adapun perkara-perkara ghaib yang dikabarkan Nabi SAW semuanya

atas pemberitahuan Allah kepadanya. Bukan berarti beliau
mengetahuinya sendiri, seperti firman Allah dalam surah Al Jinn ayat

26-27 , J?t 'u ,Frt f \t r:;;i * ,b '*A rt:iJ' ilr [Dia adatah

TuhanJ yang mengetahui yang ghaib, makn Dia tidak memperlihatkan
kepada seorang pun tentang yong ghaib itu kecuali kepada Rasul
yang diridhai-Nya). Pembatrasan lebih lanjut tentang masalatr

nyanyian ketika perjamuan akan dipaparkan setelatr dua belas bab.

50. Firman Allah, 3'Berikanlah Maskawin (Mahar) Kepada lVanita
yang Komu Nikahi Sebagai Pemberian Dengon Penuh Kerelaan,
dan Banyaknya Mahar, dan Batas Minimal Mahar, dan Firman
Allah, $Sedang Kamu Telah Memberihan Kepada Seseorang Di

Antara Mereka Hartayang Banyak Maka Janganlah Kamu
Mengambil Kembali Daripadanya Barang Sedikitpun', dan Firman-
Nyar "Dan Sebelum Kamu Menentukan Maharnya" Sahal Berkata,

6Nabi SAW bersabda, 'Meskipun Cincin besi'."

,sl) ,it; $r &;1:rt v':T /? i ,*1St:^?Li
i?yt'*\f ;L,iu" |fi; ,/'At *;x.'*j

lo.
Lrr-l ,f

J:"'o;tt
.^

4.le dlll
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5148. Dari Anas, "sesungguhnya Abdurratrman bin Auf
menikahi seorang perempuan dengan (maskawin) seberat biji (krrma).

Nabi SAW melihat tanda-tanda pengantin, maka beliau SAW

menanyainya. Dia berkatq 'sesungguhnya aku menikahi seorang

perempuan dengan (mahar) emas seberat biji (kurma)'."

Dari Qatadah, dari Anas, "sesungguhnya Abdurrahman bin Auf
menikahi seorang perempuan dengan (mahar) emas seberat biji
(kurma)."

Keterangan Hadits:

(Bab firman Allah, "Berikanlah maskawin [mahar] kepada

wanita yang kamu nil<ahi sebagai pemberian dengan penuh

kerelaan", dan banyalcnya mahar, dan batas minimal daripada

mahar, dan firman Allah, "sedang kamu telah memberikan kepada

sesearang di antara mereka harta yang banyak malcaianganlah knmu

mengambil kembali daripadanya barang sedikitpun", dan firman-
Nya, "dan sebelum kamu menentulean maharnya'). Judul bab ini

dibuat untuk menyatakan bahwa tidak ada batas minimal mahar'

Adapun yang menyelisihi pandangan ini adalah para ulama madzhab

Maliki dan Hanafi. Sisi penetapan dalil dari apa yang dia sebutkan

adalalr pemyataan mutlak dari kalimat,';r<ltii* (masftawin mereka),

6*r, 'e47 (ketetapan), serta hadits Sahal, )"6 b Gg'ii (meskipun

cincin besi). Adapun lafazh, riJt iyi @an banyalotya harta),

dihubungkan kepada firman Allah pada ayat yang beliau bacakan,

yaitu firman-Nya, ft$l jLr:.r>i #i $edang kamu telah memberikan

t r i .,.1Y

F')l +'oi ';
..r.3)
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kepada seseorang di antara kamu harta yang banyak), di dalamnya

terdapat isyarat yang membolehkan mahar yang banyak. Ayat ini

bahkan pernah dijadikan dalil oleh seorang perempuan yang mendebat

Umar RA dalam permasalatran itu. Kisatr ini diriwayatkan

Abdurrazzaq dari jalur Abu Abdunahman As-Sulami, dia berkata:

Umar berkatq "Janganlah kamu mempermatral matrar-matrar

perempuan." Seorang perempuan berkata, "Ifu bukan hakrnu wahai

Umar. Sesungguhnya Allah berfirman, 'lcnmu memberiknn kepada

salah seorang mereka harta yang banyak daripada emas'." Beliau

berkata, "Demikian dalam qira'atr Ibnu Mas'ud." Umar berkata,

"seorang perempuan mendebat Umar dan dia berhasil

mengalahkannya."

Az-Zlbair bin Bakkar mengutip dari jalur lain dengan sanad

munqathi', "Umar berkata" 'Si perempuan benar dan si laki-laki

salatl'." Abu Ya'la meriwayatkaonya dari jalur lain dari Masruq dari

IJmar, lalu dia menyebutkannya dengan sanad yarr,g maushul dan

redaksi yang panjang. Asal perkataan lJmar, "Janganlah kamu

mempermahal mahar-mahar perempuan", terdapat dalam riwayat para

penulis kitab ls-Sanan serta dinyatakan shahih oleh Ibnu Hibban dan

Al Hakim. Namun, di dalamnya tidak ada kisah tentang perempuan

yang mendebatnya. Kesimpulan dari perbedaan tersebut adalah batrwa

ia merupakan batas minimal harta yang diberikan. Dikatakan lagi

batrwa batas minimalnya adalatr harta yang jika dicuri, maka

pencurinya wajib dipotong tangan. Pendapat lain mengatakan empat

puluh (dirham), dan sebagian mengatakan lima puluh (dirham).

Sedangkan batas minimal harta yang dicuri yang mewajibkan potong

tangan juga diperselisitrkan. Ada yang mengatakan tiga dirham,

sebagian mengatalcan lima dirham, dan sebagian lagi mengatakan

sepuluh dirham.

*-* 'u 6w 'i1't pj * tn' .p ./' j0 ,b J,6:t gahat

berkata, "Nabi SAW bersabda, 'Meskipun cincin besi"'). Ini adalatt
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penggalan hadits perempwrn yang menyerahkan dirinya.

Penjelasannya secara detail akan dipaparkan setelah ini.

Imam Bukhari menyebutkan hadits Anas tentang kisah

pernikahan Abdurrahman bin Auf. Dalam hadits ini terdapat kalimat,

"Aku menikahi seorang perempuan dengan (mahar) seberat biji
kurma." Penjelasannya akan dikemukakan pada "Bab Walimah Meski

Hanya Menyembelih Seekor Kambing" setelatr lebih dari sepuluh bab

mendatang.

(Dan dari Qatadah dari Anas). Bagran ini dihubungkan kepada

lafazh, "Dari Abdul Aziz bin Shuhaib", dan ini merupakan riwayat

Syu'bah dari keduanya. Maka Abdul Aziz menjelaskan bahwa

Shuhaib mengutip kata nawaal (sebiji) sec,ara mutlak dari Anas,

sedangkan Qatadah memberi tarnbahan bahwa ia berupa emas.

Mungkin ju ga lafazh, "Dari Qatadatr" dalarn bentuk mu' allaq.

Al Ismaili meriwayatkan hadits yang dimaksud dari Yusuf Al

Qadhi, dari Sulaiman bin Harb, melalui jalur Abdul Aziz saja.

Kemudian Qatadah mengutip dari riwayat Ali bin Al Ja'ad dan Ashim

bin Ali, keduanya dari Syu'bah. Demikian juga dilakukan Abu

Nu'aim yang dia nukil dari Sulaiman melalui jalur Abdul Aziz saja.

Lalu dia meriwayatkan jalur Qatadatr melalui Abu Daud Ath-Thayalisi

dari Syu'bah.

51. Menikahkan dengan (Mahar) AI Qur'an dan tanpa Mahar
(yang Lain)

'qyil, *'i'JU"'4- ,:J;- rtv (: |.X ,0t3, *
i?yr'av;t;&);a\t & lt i;r * r-;lt e jy,lA
'* uL Wi ,i t# 4rn 6L,ar s-' v ,ur;"
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,:,1 VA '.r;\ i q:l ,;rt Jt-, ri- :iui'c-to'"i ,t'3 tib;

4)i6t,Uu;'a6r uv;
,ti;J€Ji ,itr J1 U ,,itut',y,

'tr.,.
'u *G ]j v.tuu ,ii5t :Ju c!

'u UG :l,', t4, LG't 11 :Jt-

,t* tij-J-'p C:, (*e j
?ui ,:,!iL ti4 i ,:ci ttk
')13 re,p u'A+ J^ ,iti

ie '; ,:'-iJ;'Ji qry
i,.,-, wr irr) ui :Jv r;;i gt'it';r'gtJ'J, ilw ,*y

lt'ir'u'c;; L,

5149. Dari sufyan, aku mendengar Abu Hazim berkata: Aku

mendengar Satral bin Sa'ad As-Sa'idi berkata, "Sesungguhnya aku

berada di suatu kaum di sisi Rasulullatr sAw ketika seorang

perempuan berdiri dan berkata, 'Wahai Rasulullatr, sungguh dia telah

menyerahkan dirinya kepadamu, maka kemukakan pandanganmu

te,ntangnya,. Namun, beliau sAw tidak memberi jawaban apapun

kepadanya. Kemudian dia berdiri dan berkata, 'wahai Rasulullatr,

sunggUh dia telah menyerafikan dirinya kepadamu, maka kemukakan

pandanganmu tentangnya'. Namun beliau SAW tidak memberi

jawaban apapun kepadanya. Kemudian dia berdiri untuk ketiga

kalinya dan berkata, 'Wahai Rasulullah, sungguh dia telalt

menyerahkan dirinya kepadamu, maka kemukakan pandanganmu

tentangnya'. Seorang laki-laki berdiri dan berkata, 'Wahai Rasulullah,

nikalrkanlatr aku dengannya'. Beliau sAw bertanya, 'Apaftah engkau

memilki sesuatu?'Dia berkata, 'Tidak!' Beliau bersabda, 'Pergilah

dan cari meskipun cincin besi'. Dia pergi dan mencari, kemudian

datang dan berkata, 'Aku tidak mendapatkan sesuatu, dan tidak juga

cincin besi,. Beliau sAw bertanya, 'Apakah engkau menghafal

beberapa surah dari At Qur',an? ',Dia berkata, 'Aku menghafal surah

ini dan suratr itu. Beliau berkat4 'Pergilah, sungguh alat telah
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menilrahkanmu dengan (mahar) apa yang kamu haf"l dari Al
Qur'an'."

Keterangan Hadits:

(Bab menikah dengan fmaharJ Al Qur'an dan tanpa mahar

fyang lainJ). Maksudnya, mengajarkan Al Qur'an dan tanpa ada

mahar berupa harta konkrit. Namun, ada juga kemungkinan selain itu
seperti akan dibahas kemudian.

Ot3) \1Oori Sufyan). Dia adalah Ibnu Uyainah. Imam Bukhari

menyebutkannya dari riwayat Sufyan Ats-Tsauri setelah ini dengan

ringkas. Ibnu Majah mengutip dalam riwayatnya dengan redaksi yang

lebih lengkap. Namun, riwayat Al Ismaili lebih lengkap lagr dibanding
riwayat Ibnu Majah. Sementara Ath-Thabrani mengutipnya
bergandengan dengan riwayat Ma'mar. Riwayat Ibnu Uyainah ini juga
dinukil oleh Muslim dan An-Nasa'i.

Hadits ini juga menyatu pada Abu Hazim Salamah bin Dinar Al
Madani (seorang tabi'in). Riwayatnya dinukil oleh para Imam
terkemuka seperti; Pertama, Malik sebagaimana dinukil Imam
Bukhari pada pembahasan tentang perwakilan, dan juga beberapa bab

terdahulu pada pembahasan ini, serta akan disebutkan pada
pembahasan tauhid. Ia juga diriwayatkan Abu Daud, At-Tirmidzi, An-
Nasa'i, dan Ats-Tsauri seperti telah saya sebutkan. Kedua,
Hammad bin Zaid, riwayatnya dikutip pada pembahasan tentang
keutamaan Al Qur'an dan juga beberapa bab yang lalu di tempat ini.
Riwayatnya juga dinukil Imam Muslim. Ketiga, Ya'qub, riwayatnya
terdapat pula pada kitab Fadha'il Al Qur'an (keutamaan-keutamaan Al
Qur'an). Keempat, Abdul Aziz, iwayafrya akan disebutkan pada

pembahasan tentang pakaian dan diriwayatkan juga oleh Imam
Muslim. Kelima dan lceenam, Abdul Ai"E bn Muhammad Ad-
Darawardi dan Za'idah bin Qudamatr, riwayat keduanya dikutip Imam
Muslim. Ketujuh, Ma'mar, riwayatnya dinukil Ahmad dan Ath-
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Thabrani. Kedelapan, Hisyam bin Sa'ad, riwayatnya terdapat dalam

kitab Shahih Abu Awanah dan Ath-Thabarani. Kesembilan,

Mubasysyir bin Mubasysyir, riwayatnya dinukil Ath-Thabarani.

Kesepuluh, Abdul Malik bin Juraih, riwayatnya dinukil Abu Asy-

Syaikh pada pembahasan tentang nikah. Sebagiannya dinukil Said bin

Al Musayyab dari Sahal bin Sa'ad, dan diriwayatkan juga oleh Ath-
Thabarani.

Kemudian kisah ini diriwayatkan juga dalam hadits Abu

Hurairah seperti dinukil Abu Daud secara ringkas dan An-Nasa'i

secara panjang lebar, Ibnu Mas'ud seperti dikutip Ad-Daruquthni,

Ibnu Abbas yang diriwayatkan Abu Umar bin Haiwah di kitab

Fawa'idnya, dan Dhumairah (kakek Husain bin Abdullah) seperti

dikutip Ath-Thabarani. Lalu disebutkan pula secara ringkas dalam

hadits Anas seperti dikutip beberapa bab terdatrulu, dan At-Tirmidzi
mengutip sebagian darinya. Kemudian diriwayatkan pula dari hadits

Abu Umamah seperti disebutkan Tammam dalam kitab Fawa'idnya,

dan dari hadits Jabir dan Ibnu Abbas yang diriwayatkan Abu Syaikh

pada pembahasan. tentang nikah.

)*., i ,h; * (Dari Sahal bin Sa'ad). Dalam riwayat Ibnu

Juraij, Abu Hazim menceritakan kepadaku, sesungguhnya Sahal bin

Sa'ad mengabarinya.

i1Jl *v\iJ*i {r b'p I' J*:)* fF e }t gunssuh

alat berada di suatu laum di sisi Rasulullah SAW tiba-tiba seorang

perempuan berdiri). Dalam riwayat Fudhail bin Sulaiman disebutkan,

il:;ytiie,i tt* ;,ai *v ?nt * 4,'rb & (Kami berada di sisi Nabi

SAW sedang duduk-duduk, lalu beliau didatangi seorang perempuan).

Sementara dalam riwayat Hisyam bin Sa'ad disebutkan, '+ *: 6i;.

ity4 it d *i *v ?n, d* C, ftettka kami berada di sisi Nabi SAW,

seorang perempuan datang kepadanya). Demikian juga dalam

kebanyakan riwayat, Pt * t" & $r il "o;E ii;t 'oi
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(sesungguhnya seorang perempuan datang kepada Nabi SA\I).
Mungkin riwayat Sufyan dipadukan dengan riwayat ini bila kata

'berdiri' dimaknai 'berhenti'. Maksudnya, dia datang hingga berdiri
(baca; berhenti) di hadapan mereka. Bukan berarti dia duduk di antara

mereka, lalu berdiri. Dalam riwayat Sufyan Ats-Tsauri yang dikutip
Al Ismaili disebutkan,.*Xit e $j &t * in' ,p 4, Jlii;y oie
(seorang perempuan datang kepada Nabi SAW dan beliau berada di
masjid). Maka riwayat ini memberi informasi tempat berlangsungnya

kisah tersebut.

Saya belum menemukan keterangan tentang nama perempuan

yang disebutkan dalam kisah. Dalam kitab Al Ahknm karya Ibnu Al
Qushsha' dikatakan bahwa dia adalah Khaulah binti Hakim atau

Ummu Syarik. Namun, ini adalah nukilan dari nama perempuan yang

menyeratrkan diri sebagaimana yang disebutkan dalam firman-Nya,

.4. W "4i br 4t i1;ti6o" perempuan muloninah yang

menyerahkan dirinya kepada Nabi). Adapun penjelasan namanya
sudah dipaparkan pada tafsir surah Al Ahz_aab beserta penjelasan yang

menunjukkan bahwa perempuan yang menyeratrkan dirinya lebih dari
safu orang.

U tlrtl 4i "t6 Si I' Jh 6- ,tjui (Dia berkata, ,,Wahai

Rasulullah, sesunggphnya dia telah menyerahkan dirinya
kepadamu'). Demikian yang disebutkan, yakni mengalihkan redaksi
pembicaraan dari orang pertama kepada orang ketiga. Demikian juga

dalam riwayat Hammad binZud,.Hanya saja di sini dia berkata, fi qt

,J.v'j) i W|>ai (sesungguhnya dia telah menyerahkan dirinya

kepada Allah dan Rasul-Nya). Adapun redaksi semestinya adalah,

"Sesungguhnya aku telah menyerahkan diriku kepadamu", dan ini
tercantum dalam riwayat Malik. Begitu pula dalam riwayat Zdidah
yang dikutip Ath-Thabarani, dan juga dalarn riwayat Ya'qub.
Kemudian dalam riwayat Ats-Tsauri yang dikutip Al Ismaili
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disebutkan,U ,F-a'U, + lt l?,t { 'Utli (wahai Rasulullah, aku

datang untuk menyerahkan diriku kepadamu). Dalam riwa-vat Fudhail

bin Sulaiman, ,Y V-fr ,?f "rirl '^3i4i1seorang perempuan

mendatanginya untuk menawarkan dirinya kepadanya). Namun,

dalam semua riwayat ini terdapat bagian yang dihapus, dimana

seharunya adalalL 'urusan dirinya', atau kalimat serupa. Jika tidak

demikian, hakikatnya bukanlah yang dimaksud, sebab diri seorang

yang merdeka tak dapat dimiliki. Seakan perempuan itu berkata, "aku

siap engkau nikahi tanpa imbalan apapun."

eSI W'jt lXemut<akanlah pendapatmu tentangnya). Demikian

yang dikutip mayoritas periwayat. Ia adalah bentuk perintah dari kata

ar-ra'W @andangan). Sebagian lagi mencantumkan hamzah sulan
sesudah huruf ra', dan semuanya benar. Versi yang mencantumkan

huruf 'hamzah 'terdapat dalam riwayat Ibnu Mas'ud.

t*'(pli-'lJd @ettau tidak memberi jawaban apapun kepadanya).

Dalam riwayat Ma'mar, Ats-Tsauri, dan Az-Za'idah disebutkan,
'c'n' i (beliau diam). Sementara dalam riwayat Ya'qub, Ibnu Abu

Hazim, dan Hisyam bin Sa'ad dikatakan, f*j Wl,'yjl li*i qi$
(beliau memandanginya, lalu beliou menaiklan pandangannya dan

menurunkannya), Maksudnya, beliau melihat bagian atas perempuan

itu dan bagan bawahnya. Penggunaan tasydid pada kata '.ti:e Aan9?
mungkin menunjukkan pengamatan yang teliti, dan bisa juga

bermakna pengulang-ulangan. Pengertian kedua ini ditandaskan Al
Qurthubi dalam kitab Al MuJhim. Dia berkata, "Yalqri, dia

memandang bagian bawah dan atas perempuan itu berulang kali."
Kemudian dalam riwayat Fudhail bin Sulaim *, ^iiri 

';at (l'Fi
fteliau merendahkan pandangannya terhadapnya dan

mengangl<atnya). Kata khafadha (merendatrkan) dan rafa'a
(mengangkat) juga menggunakan 'tasydid'. Dalam riwayat Al
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Kasymihani yang dikutip melalui jalur ini disebutkan dengan kata ,L3r

(pandangan) sebagai ganti y)r (penglihatan). Pada riwayat ini

dikatakan juga, '^r?)GV j &emuaian dia menundukknn kepalanya),

namun ia semakna dengan lafazh,::JJi(berdiam). Lafudalam riwayat

Fudhail bin Sulaiman disebutkan, 6\i '{(O"tio, tidak memberi

jawaban kepadanya). Adapun pelafalan kata ini sudah disebutkan

pada bab "Jika Wali adalah Peminang."

cjui *'6 { ftemuaian dia berdiri dan berkata). Pernyataan ini

tercantum dalam riwayat Al Mustamli dan Al Kasymihani. Adapun

redaksinya sama seperti riwayat pertama. Dalam riwayat keduanya

disebutkan pula, ail,titr *E j (kemudian dia berdiri untuk yang ketigo

kalinya), dan redaksinya sama pula seperti di atas. Ath-Thabarani

mengutip dari Ma'mar dan Ats-Tsauri dengan redaksi, '*;b? j ,tr', i

1t:o t j * W',"F *4s Wlr'lai ;ei & @(betiau
berdiam, kemudian perempuan itu kembali menawarkan dirinya
kepadanya, namun beliau tetap diam. Sungguh aht telah melihatnya
berdiri lama menawarkan dirinya, sementara beliau diam). Dalam

riwayat Malik disebutkan, ,:-;b 'c,iul gia berdiri lama). Senada

dengannya dinukil juga Ats-Tsauri. Dalam riwayat Mubasysyir

disebutkan , '4i o:, ,e ,f" i 'rli 'af;St 9ti ili (ketipa perempuan

itu melihat beliau tidak memutuslun apapun kemudian perempuan itu
pun duduk). Kemudian dalam riwayat Hammad bin Zaid

disebutkan, e+v ,r3r 41 4r; : Jui tJ:*b $ qrat L$) (dia

menyerahkan dirinya kepada Allah dan Rasul-Nya. Lalu beliau
bersabda, "Aku tidak memiliki hajat terhadap perempuan"). Mungkin
dipadukan antara pernyataan ini dengan yang sebelumnya bahwa

beliau SAW mengatakannya di akhir keadaannya. Seakan-akan,

awalnya Nabi SAW berdiam dengan harapan si perempuan dapat

memahami jika beliau tidak menginginkannya. Ketika perempuan itu
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mengulangi permintaan, terpaksa beliau pun menjelaskan yang

sebenarnya.

Dalam hadits Abu Hurairah yang dikutip An-Nasa'i disebutkan,

,,#\q'J$ ,*b t{-i:'*:;t p, * il' ,-& il J'iij 4"ar;r eie
oit v) e+6 $ ',i; ti,*i to' 't\ti. \F-*\ iJui ,:*ti j n 'AeJ

(Seorang perempuan datang kepada Rasulullah SAW dan

menawarkan dirinya kepadanya. Beliau bersabda kepadanya,

"Duduklah", dia pun duduk sesaat kemudian berdiri. Beliau

bersabda, "Duduklah, semoga Allah memberkahimu, adapun kami

tidak memiliki hajat padamu"). Dari keterangan ini disimpulkan

bagusnya adab perempuan tersebut, meski dia memiliki keinginan

yang sangat besar, n,lmun dia tidak memelas dalam meminta. Dia juga

memahami sikap diam Nabi SAW sebagai tanda tidak suka. Akan

tetapi dia tidak putus asa atas penolakan itu dan masih menunggu

solusi masalahnya. Kemudian sikap diam beliau SAW mungkin

karena malu menolak terang-terangan mengingat sifatrya yang sangat

pemalu (seperti dijelaskan dalam pembatrasan sifat beliau SAW,

bahwa beliau lebih pemalu daripada gadis dalam pingintannya), atau

mungkin juga menunggu wahyu, atau bisa jadi memikirkan jawaban

yang sesuai dengan situasi dan kondisi saat itu.

,H '?ut (Seorang laki-laki berdiri). Dalam riwayat Fudhail bin

Sulaiman disebutkan, g..ti,bi b @i antara sahabat-sahabatnya), dan

saya belum menemukan keterangan tentang namanya. Akan tetapi

dalam riwayat Ma'mar dan Ats-Tsauri yang dinukil Ath-Thabarani

disebutkan, ;6\r'n'+i ,y')'?Vi (Seorang laki-laki berdiri dan aku

lcira berasal dari kalangan Anshar). Sementara dalam riwayat Za'idah

yang juga dikutip Ath-Thabarani disebutkan, .lr.a!lr b ,y;|;tit
(seorang taki-taki dari kalangan Anshar berkata). Kemudian dalam

hadits Ibnu Mas'ud disebutkan , &'i ,'*j*p h' .J- I' J:A Jui
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,y; euit 999 @asulullah SAIT bersabda, "siapaknh yang mau

menikahi perempuan ini? " Maka seorang taki-laki berdiri).

rij.$f Ar Jyi U Jtit (Dia berkata, "Wahai Rasulullah,

nikahkanlah aku dengannya"). Dalam riwayat Malik disebutkan,

+6 Wr|il lfie'olV\) fuikahkanlah aku dengannya jika engkau

tidak berhajat terhadapnya). Senada dengannya diriwayatkan juga
oleh Ya'qub, Ibnu Abu Hazim, Ma'mar, Ats-Tsauri, dan Zdidah.
Namun, hal ini tidak bertentangan dengan perkataannya pada hadits

Hammad bin Zaid., d.'+6 1 (aht tidak memiliki hajat). sebab

mungkin saja keinginannya itu timbul setelah sebelumnya tidak ada.

irlr b'!:+ J^ i6 (Dia berkata, "Apakah sesuatu yang knmu

miliki?"). Dalam riwayat Malik dikatakan, tli:tU funtuk engkau

jadikan maharnya). Sementara dalam riwayat Ibnu Mas'ud
disebutkan, Jg Uf @pakah engkau memiliki harta?).

f 'jti (Dia berkata, "Tidak!"). Dalamriwayat ya'qub dan Ibnu

Abu Hazim disebutkan, lt l?i r; Ar3 f :Si 1On berkata, "Tidak,

demi Allah wahai Rasulullah"). Lalu dalam riwayat Hisyam bin Sa'ad

disebutkan , :A'ry q U. \i i$ (Beliau bersabda, "Mesti ada sesuatu

untuknya'). Kemudian dalam riwayat Ats-Tsauri yang dikutip Al
Ismaili disebutkan , au- 1 'ail :i6,I 

' 

j6 {r7 'l* (Apakah engkau

memiliki sesuatu?" Dia menjawab, "Tidak!" Beliau bersabda,
"Sungguh yang demikian tidak boleh"). Dalam hadits Abu Hurairah
yang dikutip An-Nasa'i, setelah lafazh, "aku tidak berhajat",

, o . c'-(*j li, 
d,,,,,,,,,,,,,,,, 

*) 6 :Liri ,*jlt r.r *\:)ibiU"rl ,.jy{,u,on tetapi

apaknh engkau menyerahkan urusanmu padalru? Dia menjawab,
"Ya". Makn beliau memandangi wajah-wajah yang hadir lalu
memanggil seorang laki-laki dan bersabda, "sesungguhnya alat ingin
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meniluhkanmu dengan laW-laki ini jika engkau mant." perempuan iiu
berkata, "Apa yang engkau ridhai bagifu maka aku pun
meridhainya"). Sekiranya riwayat-riwayat ini hanya menceritakan
satu kejadian, maka dapat dikatakan bahwa Nabi SAW memandangi
wajah-wajah yang hadir setelah sebelumnya laki-laki itu menawarkan
dirinya, lalu beliau minta keridhaan dari perempuan yang
bersangkutan, setelah itu terjadi pembicaraan tentang mahar. Adapun
bila dikatakan riwayat-riwayat tersebut menceritakan kejadian yang
berbeda-beda, maka tidak ada permasalahan sama sekali.

Dalam hadits Ibnu Abbas di kitab Al Fawa'id karya Abu Umar
bin Haiwah disebutkan, ,jf ,*;r, #Ti g,*til[ 9;" i,t , jri */oi
t',fru:ek e$ti ,j,6 .'F \t ,j, 6 6'$,i :J,6 ,lr,t q* t; S'6 s]; uj
t*, 

"ryi 
(Sesungguhnya seorong tolt i-tot r berkata, ,,sesungguhnya

perempuan ini ridha terhadapht, maka nikahlcanlah dia denganku."
Beliau bertanya, "Apalcah maharnya?" Dia berkata, ,Aku tidak
memiliki sesuatu." Beliau bersabda, "Berilah mahar kepadanya
sedilcit atau banyak." Dia berkata, "Demi yang mengutusmu dengan
kebenaran, aht tidak memiliki sesuotu"). Hal ini sangat jelas
menunjukkan adanya kejadian yang berbeda.

)'p ',y Ge 'j:, tiiLt l;ir jf (Betiau bersabda, ,,pergitah,

carilah meskipun hanya cincin besi"). Dalam riwayat ya'qub, Ibnu
Abu Hazim, dan Ibnu Juraij disebutkan, *'J45Ji fLir,6 tUif j1 ;;!1
b Ae It yi j,t . ,*,b:.+i 6 lt l?3 r; ,iirr1 r , Jui'*, j +:u
,f"6 "u 6e lj ), lr,, g.irri f , jui'&r t'+.i! , ;a;>(pergilah

kepada keluargamu dan lihat apakah engkau bisa mendapatkan
sesuatu. Dia pergi kemudian kembali dan berkata, "Tidak, demi Allah
wahai Rasulullah, alru tidak mendapatkan sesuatu." Beliau bersabda,
"Lihatlah meskipun cincin besi." Dia pergi dan kemudian kembali
lalu berlrata, "Tidak, demi Allah wahai Rasulullah, aht tidak
mendapatlran meskipun cincin besi"). Demikian juga tercantum dalam
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riwayat Malik, y"k i lafazh ,#; 
"#-'r;i 

jgre*udian dia pergi

mencari), disebutkan dua kali, secara ringkas.

Dalam riwayat Hisyam bin Sa'ad disebutkan, llvj-'FJd',r,;ltt +i3
'..."itt i.i!1 :ii 'Jvi ,';, 'yi i ,;ltit '&,j (*faa pergi dan mencari

namun tidak menemukan sesuatu. Maka dia kembali dan berkata,
"Alan tidak menemukan sesuatu." Beliau berkata kepadanya,
"Pergilah dan cari"). Di dalamnya disebutkan juga, ',y ig \s :lui
* "j ,i|yi 'l *yfan berkata, "Cincin besi pun aku tidak

dapatkan", kemudian dia duduk). Kata pu (cincin) bila diberi baris

fathah di huruf akhimya maka berkedudukan sebagai maf'ul (objek)
bagi kata kerja u.ii\ (carilah). Adapun bila diberi baris dhammah

maka maknanya "tidak ada yang berhasil aku dapatkan dan tidak pura
cincin." Kemudian kata jj (meskipun) pada kalimat, 69 'j,
(meskipun cincin) menunjukkan kadar yang minim. Iyad berkata,
"Sungguh keliru mereka yang berpandangan selain itu." Kemudian
dalam hadits Abu Hurairah disebutk an, 'lai-'t',fllitii ."C3r 4Cirt
*' 'S+ @erdirilah kepada kaum perempuan. Dia pun berdiri

menuju lraum perempuan namun tidak menemukan sesuatu pada
mereka). Maksud 'kaum perempuan' di sini adalah keluarga si laki-
laki seperti ditunjukkan riwayat Ya'qub.

i7 li'it'u'o;i J" jd (Beliau berkata, "Apakah ada sesuatu

(hafalan) dari Al Qur'an yang kamu miliki?'). Demikian tercantum
dalam riwayat SuSan bin Uyainah tanpa menyebutkan tentang
sarung. Akan tetapi hal itu tercantum dalam riwayat Malik dan
periwayat lainnya. Sebagian mereka mengedepankan penyebutannya

atas perintah mencari sesuatu atau cincin, sebagian lagr
mengakhirkannya. Dalam riwayat Malik disebutkan, 

:rF. b'!+ ,y
,:ci ')t)t r |t, t4;bbi \'t1i1 Jui .t.ta $\t rt €* 6 : 

j6 r6(t tlr3J;J
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i*'#tl (Beliau bersabda, "Apakah engkau memiliki sesuatu yang

dapat engkau jadikan mahar untuknya?" Dia berkata, "Aku tidak

memiliki apa-apa kecuali sarungku ini." Beliau bersabda, "Sarungmu

jika englrau berikan kepadanya, maka engkau akan duduk tanpa

sarungmu, carilah sesuatu"). Lafazh lsti1 $arungmu) boleh dibaca

'izaruka' sebagai permulaan kalimat, dan kalimat bersyarat yang

terdiri dari predikat dan objek kedua, tidak disebutkan secara tekstual,

dimana seharusnya adalah lafazh'0ti1 ftepadanya). Redaksi seperti ini

tercantum dalam salah satu riwayat. Namun mungkin juga dibaca

'izaraka' sebagai objek kedua dari kata tltbbi (aku memberikan

kepadanya). Adapun kata izaar mungkin digolongkan sebagai

mudzakkar (bentuk laki-laki) dan bisa juga mu'annats (bentuk

perempuan). Di tempat ini ia disebutkan sebaqai mudzakkar.

Kemudian dalam riwayat Ya'qub dan Ibnu Abu Hazim, setelah lafazh,

.il:)l ti ',#i ,1,-* 'u 69 ,ti -J,i'oi Jl.- |,*l J\',i\y (pergitah

kepada keluargamu-hingga lafazh-tidak pula cincin besi, akan tetapi

ini sarunglat), disebutkan, 'i6 '^eJ $lit:rr'i 6 :ts1jt # i.t ,h,i6
4 

'ol'!yy. # 6 (maka Sahal bin Sa'ad [periwayat hadits iniJ

berkata, "Dia tidak memiliki selendang." Untulotya seperduanya.

Beliau bersabda, "Apa yang engkau lakukan terhadap sarungmu, jikn
dia memakainya"). Dalam riwayat Al Qurthubi -sehubungan hadits

ini- terdapat kekeliruan, sebab dia mengira bahwa lafazh, '^rrJ, tjd)

ftaginya seperduanya) adalah perkataan Sahal bin Sa'ad, maka dia

pun menjelaskannya atas dasar asumsi tersebut. Adapun teks

pemyataannya, '?erkataan Sahal, 'dia tidak memiliki selendang,

baginya seperduanya', secara lahirnya jika dia memiliki selendang

niscaya Nabi SAW akan menyertakan perempuan itu kepadanya.

Namun, makna ini cukup sulit diterima, karena tidak ada dalam

ucapan Nabi SAW dan juga laki-laki tersebut, keterangan yang

mengindikasikan kepadanya." Dia berkata pula, "Mungkin dikatakan,
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maksud Sahal, jika laki-laki tersebut memiliki selendang yang

ditambahkan dengan sarung, maka bagi si perempuan salah safunya;

mungkin sarung dan mungkin juga selendang, sebab Nabi SAW
memberi alasan larangan dengan sabdanya, 'Jika engkau memakainya
maka dia tidak mengenakan apa-apa'. Seakan-akan beliau
mengatakan, 'Sekiranya engkau memiliki kain yang dapat engkau
pakai sendiri, dan satu kain lain yang dapat diambil si perempuan,

maka bagi perempuan itu apa yang diambilnya. Adapun bila tidak
demikian, maka tidak diperkenankan." Sebagian ulama muta'akhirin
mengutip perkataan beliau ini dan menyebutkannya secara ringkas.

Pada dasarnya, ia adalah perkataan yang benar namun dibangun di
atas asumsi yang salah. Adapun yang berkata, 'fu. $ (bagtnya

seperduanya), adalah laki-laki pelaku kisah itu sendiri. Sedangkan

perkataan Sahal hanya, ""tSt'rS 6 (dia tidak memiliki selendang), dan ia

adalah perkataan periwayat yang disisipkan dalam teks hadits, maka
makna pernyataan itu adalatr, "Akan tetapi ini sarungku, untuknya
seperduanya." Kalimat dengan redaksi seperti ini tercantum langsung
dalam riwayat Abu Ghassan Muhammad bin Mutharrif. Adapun
lafazlnya, it:sf i Vj , "li*'dU 'b,4: q:t:t iS'g<Si6t an tetapi ini

sarunglru dan untulorya seperduanya. Sahal berkata, 'Dia tidak
memiliki selendang'). Dalam riwayat Ats-Tsauri yang dikutip Al
Ismaili disebutkan, iti, {p 'di "r,ll -t h iui lseorang lakiJaki

berdiri dan dia mengenakan sarung namun tidak memiliki selendang).

Makna sabda Nabi SAW, "Jika dia memakainya..." yakni
apabila dia memakainya secara sempuma, karena sudah diketahui dari
kondisi kehidupan mereka yang sulit dan kurangnya pakaian yang
dimiliki, maka jika perempuan itu memakainya setelah dibagi niscaya
tak dapat menutupi badannya. Mungkin juga maksud penafian di sini
adalah penafian kesempumaan, karena orang Arab terkadang
menafikan sesuatu secara keseluruhan apabila kurang sempuma.

Dengan demikian maknanya, apabila engkau membelahnya, dan
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masing-masing mendapat setengah, maka ia tidak dapat menutupi

dirimu secara sempurna, begitu pula dengan perempuan itu.

Dalam riwayat Ad-Darawardi, c;-11 ,)ti rrjil glr;1 ff AUf r; jri
'& iA '1116 4 'ot@io berkata, "Aku tidak *r*ftft i kecuali

sarunglru ini." Beliau bersabda, "Bagaimana pendapatmu, jika
engknu memakninya maka apa yang dia pakai?). Dalam riwayat
Mubasysyir disebutkan, 6:t ,{* ,.; "rrO dt iii*Jr gg 6nr karn

selimut yang ada padaku, aku tidak memiliki sesuatu selainnya).

Kemudian dalam riwayat Hisyam bin Sa'ad disebutkan , U:j "ll * 6

# ,rb ** 4g "t7tj (tak ada padanya selain satu kain yang dia

ikatknn kedua ujungnya di atas pundalorya). Sementara dalam hadits

Ibnu Abbas dan Jabir disebutkan, * e$t r.ii lt "*tj d. O f i @emi

Allah, aku tidak memiliki kain kecuali apa yang ada padaku ini).
Semua lafazh ini termasuk hal-hal yang menguatkan kemungkinan
pertama di atas.

Dalam riwayat Hammad binZaiddisebutkan, 
'I j6 ,qj Wbi JLlt

'i &tl ,i-rv'U WV 'jj Wi jri ,'.ai ltrelrau bersabda, ,,Berilah dia

pakaian." Dia berkata, "Aku tidak mendapatkan." Beliau bersabda,
"Berilah dia meskipun cincin besi." Maka dia pun meminta

pengertian karena tidak bisa mendapatkannya). Lafazh, 'i eti
maknanya adalah mengemukakan udzur karena tidak menemukan apa
yang dikehendaki, seperti ditunjukkan oleh riwayat selainnya.
Kemudian dalam riwayat Abu Ghassan, sebelum kalimat 'apakah ada

sesuatu dari Al Qur'an yang kamu hafal?', maka disebutkan, 'oiai

'i ei3i toij pt # ir' .,r, 'rlt'oi1'?tt t Jh; i6 rit ,? ,y,jt (Laki-

laki itu duduk, hingga ketika dia telah lama duduk, dia berdiri dan

dilihat oleh Nabi SAW, maka beliau memanggilnya, atant dipanggilkan
untulorya). Lalu dalam riwayat Ats-Tsauri yang dikutip Al Ismaili
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disebutkan, hljt * Pt * 10, ,l* ut iioi ,dt'j frf iutqio
berdiri lama kemudian berbalik pergi. Nabi SAW bersabda,

"Datangkan laki-laki itu kepadaht"). Pernyataan senada tercantum

pula dalam riwayat Abdul Aziz bin Abu Hazim dan Ya'qub, hanya

saja redaksinya, "E Ai ,{ e,i y)'}6 6,; *i {p il' ;e ,}t iiV
tgTilr 'u |!;i rir; ,jri (Nabi SAI{ melihatnya berbalik pergi, maka

beliau memerintahkan agar dia didatangkan. Ketiga telah datang

malra beliau bertanya, "Apa yang lwmu hafal dari Al Qur'an?").
Mungkin juga pernyataan ini disebutkan sesudah perkataannya-yang

dikutip Imam Malik, iV liTt'u'Oti ,p (apakah ada sesuatu dari Al

Qur'an yang kamu hafal?), dan setelah itu beliau menanyainya

tentang jumlahnya. L4, kefu.a O.erkly ini tercantum dalam 
TYuyuj

Ma'mar, dia berkata, .;y,:Jti trif :Jri ,iii :JE s41 9-ry1'U l:-P ,{+

$?@pakah engkau membaca sesuatu dari Al Qur'an? Dia menjawab,

"Ya!" Beliau bertanya, "Apa?" Dia berkata, "Surah ini...").

Berdasarkan riwayat ini maka diketatrui maksud kata i (bersama),

yaitu menghapal dari dalam hati. Pengukutran pandangan ini sudah

disebutkan juga pada pembahasan tentang keutamaan-keutamaan Al

Qur'an disertai penjelasan tentang mereka yang menambahkan lafazh,

4 *',* "i'i:Ft @patrah engkau membaca surah-surah itu dari

dalam hatimu?). Redaksi serupa terdapat pula dalam riwayat Ats-

Tsauri dan dikutip Al Ismaili, i* ,f ,Ss ,tif; i;'t" ,ft riS'at'i,'r{'l'6

'f Jtt t'ari lOia berkata, "Bersamalcu surah ini dan bersamaku

surah ini." Beliau bertanya, "Apakah dari dalam hatimu?" Dia

menjawab, "Benar").

t:S ii;'1 riS ii; gurah ini dan surah ini). lmarn Malik

menambahkan penyebutan nztma-nama surah yang dimaksud. Dalam

riwayat Ya'qub dan Ibnu Abu Hazim,'iL:Jb (dia menyebutknnnya satu
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persatu-salzl. Sementara dalam riwayat Abu Ghassm, ti$3i,,i- ;ij)
(surah-surah yang dia sebutkan satu persatu). Kemudian dalam
riwayat Sa'id bin Al Musayyab, dari Satral bin Saad disebutkan, L(

6rril $k si?r b F;i *'alt w: ti: *i * ?nr ;t gt
(sesungguhnya Nabi SAW menikahkan seorang laki-laki kepada
seorang perempuan dengan [maharJ dua surah yang akan
diajarkannya kepada perempuan itu). Dalan hadits Abu Hurairah
dikatakan, W dt 11 irr;t'rr:, , j,i r lit'ir \irs 6(apa yang

engkau hapal dari Al Qur'an? Dia berkata, "Surah Al Baqarah atau
yang sesudahnya"). Begitu juga dalam dua kitab (Abu Daud dan An-
Nasa'i) dengan kata 2t @tau). Sebagian orang yang kami jumpai

mengatakan bahwa dalam riwayat Abu Daud menggunakm lafazh j
(dan) sementara dalam riwayat An-Nasa'i menggunakan kata ji
(atau).Dalam hadits Ibnu Mas'ud disebutkan , "r;ri lnt tr? "i, ,iti
Sb;lit (Dia berkata, "Benar, surah Al Baqarah dan surah Al

Mufashshal'). Kemudian dalam hadits Dhumairah disebutkan, 'oj[r Ot

iC t+';{;? s$r g:? ,rb >v;t;: *t *\t ,fu lsesungguhnya

Nabi SAW menikahknn seorang laki-laki di antara sahabatnya dengan

mahar surah Al Baqarah dan tidak ada padanya sesuatu). Dalam
hadits Abu Umamah disebutkan, 'U >Vj &j * il' ,-& V, U:
rllto ,Sai * Vriii 6:# & ):*':it',y rj? ,*'ri;,t lt;bi gtabi

SAW menilrahkan seorang laki-laki dengan seorang perempuan, dan
(maharnya) salah satu surah Al Mufashshal, surah itu dijadikannya
sebagai mahar perempuan itu, lalu si perempuan dimasukkan ke

tempat si laki-laki, dan beliau bersabda, "Ajarlah dia"). Dalam hadits

Abu Hurairah di atas, Oftl ,fj 6 iP tl:Jii (ajarilah dia dua

puluh ayat dan jadilah dia sebagai istrimu). Sementara dalam hadits

Ibnu Abbas disebutkan , b :? jrb \1- '€ti q&,t'oi ,* q GIt:)i
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&r q$ (Aku menikahkannya kepadamu atas imbalan engkau

mengajarinya empat -atau lima- surah dari kitab Allah). Dalam

mursal Abu An-Nu'man Al Azdi yang dikutip Sa'id bin Manshur

disebutkan, 9i?, 'u b? * iiyl Pt # Xo' ,* lt l?; t":i
(Rasulullah SAW menikahkan seorang perempuan dengan [maharJ
satu surah dari Al Qur'an). Kemudian dalam hadits Ibnu Abbas dan

Jabir, ar:1 r4s;>1 ,,:,3 .-i'jltl)Wi 61,,e,i6 ru3 pi?, ,y 
tit'#

(Apaknh engkau membaca sesuatu dari Al Qur'an? Dia menjawab,

"Ya, surah inna a'thainaaka kalkautsar." Beliau bersabda,

"Jadikanlah ia sebagai mahar untulotya"). Perbedaan-perbedaan

lafazh ini mungkin dikompromikan bahwa sebagian periwayat tidak

menghapal sebagiannya, atau kejadian seperti itu terjadi lebih dari satu

kali.

y1?, c 'sJti,; r-. q<lr(Ji il6 i-;ir (pergilah, sungguh aku tetah

menikahkanmu dengannya, dengan [maharJ apa yang knmu hafal
dari Al Qur'an). Dalam riwayat Za'idah.dikutip,pernyataan serupa,

tetapi di bagian akhir dia berkata, |Ut "U tlilii (ajarkanlah dia

sebagian Al Qur'an). Dalam riwayat Malik, '$ti 6. &\:)'r3 ,ii iti
9ty'l ,s4(Beliau bersabda padanya, "Aht telah menikahkanmu

dengannya, dengan [maharJ apa yang engkau hafal dari Al Qur'an").
Senada dengannya disebutkan dalam riwayat Ad-Darawardi yang

dinukil Ishaq bin Rahawaih. Begitu juga dalam riwayat Fudhail bin
Sulaiman dan Mubasysylr. Sementara dalam riwayat Ats-Tsauri yang

dikutip Ibnu Majah disebutkan, giijt 'U |!ri 6 stb &::i l,
(sungguh aku telah menikahkanmu dengannya, dengan [maharJ apa

yang kamu hafal dari Al Qur'an). Serupa dengannya tercantum dalam

riwayat Hisyam bin Sa'ad. Kemudian dalam riwayat Ats-Tsauri yang

dikutip Al Ismai'ili disebutkan , |-t?t 'U '");, 
\ qS{S:i1ot"

menikahkanmu dengannya, dengan [maharJ apa yang lamu hafal
dari Al Qur'an). Lalu dalam riwayat Ats-Tsauri dan Ma'mar yang
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dikutip Ath-Thabarani disebutkan, 9i;ir 'u |!;i 6. q<!A1 t6 lsungguh

aku telah menjadikanmu memilikinya dengan [maharJ apa yang kamu

hafal dari Al Qur'an). Demikian pula dalam riwayat Ya'qub, Ibnu
Abu Hazim, Ibnu Juraij, dan Hammad bin Zaid (dalam salah satu

riwayat darinya). Dalam riwayat Ma'mar yang dikutip Imam Ahmad

disebutkan, t4<i3lft f gungguh aku telah menjadiknnmu

menguasainya), dan redaksi selebihnya sama seperti di atas.

Sementara dalam riwayatnya yang lain disebutkan, * gt d"'fi-fj
(aku melihat laki-laki itu pergi dan si perempuan mengikutinya).

Kemudian dalam riwayat Abu Ghassan disebutkan, taS$,l1 6tcu

menjadikanmu menguasainya secara penuh), dan selebihnya sama

seperti di atas. Dalam hadits Ibnu Mas'ud disebutkan, & qkLkt n
;,qt ,* ,y"rl, V::p ,W'rb ?nt e$j $y5 ,qk1W:FL1 (sungguh aku

telah menikahkantmu dengannya, dengan [maharJ engkau

membacakan padanya dan mengajarinya, dan jika Allah memberikan

rezeki kepadamu, hendaklah engkau menggantinya, maka laki-laki
tersebut menikahinya atas dasar itu).

Felaiaran vans dapat diambil

Dalam hadits ini terdapat pelajaran selain yang disebutkan Imam
Bukhari dalam judul-judul babnya pada pembahasan tentang

perwakilan, keutamaan-keutamaan Al Qur'an, dan sejumlah bab pada

pembahasan tentang nikah. Saya telah jelaskan pula di setiap tempat

itu keselarasan hadits dengan judul-judul bab serta sisi penetapan dalil
darinya. Lalu Imam Bukhari akan menyebutkannya lagr pada

pembahasan tentang pakaian dan tauhid. Di antaranya:

1. Penjelasan tentang tidak adanya batasan minimal mahar. Ibnu Al
Mundzir berkata, "Hadits ini memuat bantahan bagi yang

menetapkan batas minimal mahar adalah l0 dirham. Demikian
juga mereka yang menetapkan Yo dinar, sebab cincin besi tidak
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mencapai nilai tersebut." Al Maziri berkata, "Hadits ini
dijadikan pegangan mereka yang membolehkan nikah dengan

mahar kurang dari % dinar, karena hal di atas disebutkan sebagai

ta'lil (alasan penetapan hukum)." Akan tetapi Imam Malik
menganalogikannya dengan standar diberlakukan hukum potong

tangan bagi pencuri.

Iyadh berkata, "Dalam hal ini Imam Malik menyendiri di
kalangan ulama-ulama Hijaz, berdasarkan firman Allah dalam

surah An-Nisaa' ayat 24, €.t;\ t:jE 't:i lmencari istri-istri

dengan harta kamu), dan firman-Nya, \i, '& W- t Ui
(dan barangsiapa di antara kamu [wahai orang merdekal yang
tidak cukup perbelanjaannya). Ayat ini menunjukkan bahwa
yang di maksud adalah harta yang memiliki nilai. Sedangkan

batas minimalnya adalah kadar yang diperbolehkan potong

anggota badan terhormat." Dia berkata pula, "Adapun para

ulama Kufah memperbolehkan mahar berupa apa saja yang

disepakati kedua pasangan atau pelaku akad selama ada

mamfaatnya, seperti cambuk dan sandal, meski nilainya kurang

dari satu dirham." Inilah yang dikatakan Yatrya bin Sa'id Al
Anshari, Abu Az-Zinad, Rabi'ah, Ibnu Abu Dzi'b, dan selain

mereka di antara ulama Madinah selain Malik dan yang

mengikutinya, dan juga pendapat Ibnu Juraij, Muslim bin
Khalid, dan selain keduanya dari kalangan ulama Makkah, Al
Auza'i dari kalangan ulama Syam, Al-Laits dari kalangan ulama

Mesir, Ats-Tsauri dan Ibnu Abu Laila serta selain keduanya dari
kalangan ulama Irak, selain Abu Hanifah dan yang

mengikutinya, Asy-Syaf i, Daud, para ahli fikih di kalangan ahli
hadits, dan Ibnu Wahb dari kalangan ulama madzhab Maliki.

Abu Hanifah berkata, "Batas minimalnya adalah l0 dirham."
Menurut Ibnu Syubrumatr, "Batas minimalnya 5 dirham."
Sedangkan menurut Imam Malik batas minimalnya adalah %
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dinar. Perbedaan ini berdasarkan perbedaan mereka dalam

menetapkan jumlah harta yang berlaku hukum potong tangan

bagi pencurinya. Ad-Darawardi berkata kepada Malik ketika

mendengarnya menyebut masalah ini, "Wahai Abu Abdillah,
engkau telah menempuh cara orang-orang Irak dalam sikap

mereka menganalogikan jumlah mahar dengan jumlah harta

yang berlaku hukum potong tangan bagi pencurinya."

Al Qurthubi berkata, "Para ulama yang menganalogikan mahar

dengan jumlah harta yang berlaku padanya potong tangan,

berdalil bahwa ia adalah anggota badan manusia yang terhormat,

maka tidak boleh dihalalkan dengan jumlah yang lebih sedikit
daripada kadar ini." Akan tetapi mayoritas ulama

menanggapinya dengan mengatakan ia adalah analogi yang

berlawanan dengan nash sehingga tidak diperbolehkan.

Disamping itu, tangan dipotong dan dipisahkan dari badan, dan

tidak demikian halnya dengan kemaluan. Dari sisi lain, harta
yang dicuri wajib dikembalikan meski telah dilakukan potong

tangan, dan tidak demikian yang berlaku pada mahar, bahkan

analogi ini dinyatakan lemah juga oleh sejumlah ulama madzhab

Maliki. Abu Al Hasan Al-Lakhmi berkata, "Menganalogikan
jumlah mahar dengan kadar yang berlaku potong tangan,

bukanlah analogi yang kuat, karena tangan dipotong karena

mencuri y4 dinar sebagai balasan atas perbuatan maksiat.

Sementara nikah hukumnya mubah menurut aturan yang

diperbolehkan." Pernyataan serupa dinukil juga dari Abu
Abdullah bin Al Fakhkhar dari kalangan madzhab Maliki.

Benar bahwa firman Allah, \i, 'e W- il ui@an
barangsiapa di antara kamu [wahai orang merdekal yang tidak
cukup perbelanjaannya), menunjukkan matrar orang merdeka

seharusnya berupa sesuatu yang bisa disebut sebagai harta, dan

harta ini hendaknya memiliki nilai tertentu agar didapatkan

perbedaan antara mahar wanita merdeka dengan wanita budak.
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Adapun firman-Nya,'$]i\ t)lS oi (mencari istri-istri dengan

harta kamu), menunjukkan bahwa mahar adalah sesuatu yang

bemama harta secara garis besar, baik sedikit maupun banyak.

Sebagian ulama Maliki membatasinya pada harta yang wajib

dizakati. Ini lebih kuat daripada menganalogikannya dengan

kadar harta yang berlaku hukum potong tangan bagi pencurinya.

Namun, yang lebih kuat adalah mengembalikannya kepada

kebiasaan yang berlaku.

Ibnu Al Arabi berkata, "Nilai cincin besi tidak mencapai

seperempat dinar. Ini termasuk perkara yang tak ada jawabannya

dan tak ada udzur padanya. Akan tetapi para peneliti dari

madzhab kami memperhatikan firman Allah, & W d ti
(dan barangsiapa di antara kamu [wahai orang merdekaJ

yang tidak cukup perbelanjaannya"), bahwa Allah melarang

orang yang cukup perbelanjaannya menikahi perempuan budak.

Sekiranya 'perbelanjaan' itu hanya berupa satu dirham tentu

tidak seorang pun kesulitan mendapatkannya." Kemudian dia

mengritiknya bahwa tiga dirham juga sama seperti itu, yakni

ayat itu tidak dapat dijadikan dalil untuk memberi batasan,

khususnya setelah ada perbedaan pendapat tentang makna kata
' ath-th aul' (perbelanj aan).

Hibah/penyerahan dalam pernikahan khusus bagi Nabi SAW.
Hal ini didasarkan kepada perkataan laki-laki tersebut,
"nikahknnlah aku dengannya", dan dia tidak mengatakan,

"Hibahkan/serahknn dia kepadalat" Begitu pula perkataan

perempuan tersebut, "Aku menyerahkan dirilu kepadamu", lalu

Nabi SAW tidak menanggapinya, maka ini menunjukkan
bolehnya hal itu secara khusus. Ditarnbah lagi dengan firman

Allah dalam surah Al Ahzaab ayat 50, qfit 9'ti'ga U U.e
(sebagai pengkhususan bagimu, buknn untuk semua orang
mulcrnin).

2.

FATIIUL BAARI - 375



a
J.

4.

Keterangan yang membolehkan Nabi SAW melakukan akad

nikah dengan kata hibah, namun ia tidak berlaku bagi selainnya.

Demikian menurut salah satu pandangan dalam madzhab Syaf i.
Adapun pendapat yang lainnya mengharuskan penggunaan kata

nikah atau'tazwij '(kawin). Hal ini akan dijelaskan mendatang.

Seorang Imam (pemimpin) boleh menikahkan perempuan yang

tidak memiliki wali khusus, dengan siapa yang dianggapnya

sstara dengan perempuan itu, tetapi harus dengan keridhaan si

perempuan. Ad-Dawudi berkata, "Dalam hadits tersebut tidak

ditemukan keterangan bahwa Nabi SAW minta rzin si

perempuan dan tidak ada pula penjelasan perempuan itu
menunjuk beliau sebagai wakilnya. Bahkan hal ini disimpulkan

dari firman-Nya dalam surah Al Ahzaab ayat6, qiu, j'ti ,4,
'e*( g (Nabi itu [hendalcnyal lebih utama bagi orqng-orang

mulonin dari diri-diri merelui sendiri)." Maksudnya, menjadi

suatu kekhususan bagi beliau adalah menikahkan yang

dikehendakinya perempuan meski tanpa izin darinya, dengan

laki-laki yang dikehendakinya. Pemyataan serupa dikemukakan

juga oleh Ibnu Abu Zaid. Namun, Ibnu Baththal memberi

jawaban bahwa ketika si perempuan berkata kepadanya, "Aku
menyerahkan diriku kepadamu", maka sama seperti izin darinya

untuk menikahkannya dengan siapa yang dikehendaki beliau,

karena perempuan itu tidak dimiliki secara hakikatnya. Oleh

karena itu makna, "Aku menjadikannya untukmu", adalah

engkau dapat mengambil tindakan dalam urusanku.

Sekiranya keduanya meneliti kembali hadits Abu Hurairah RA

tentu mereka tidak butuh penjelasan yang panjang ini, karena di

dalamnya disebutkan, "Nabi SAW bersabda kepada si

perempuan, 'Sesungguhnya aku ingin menikahkanmu dengan

laki-laki ini jika engkau ridha', lalu dia menjawab, 'Apa yang

engkau ridhai untukku maka aku pun telah meridhaitya'."
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5. Boleh memperhatikan keindahan perempuan dengan maksud
menikahinya meski sebelumnya belum ada keinginan menikah
dan belum terjadi pinangan, karena Nabi SAW memandang
perempuan itu dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas,

bahkan dalam redaksi hadits terdapat indikasi bahwa beliau
benar-benar memperhatikannya. Padahal belum ada keinginan
darinya untuk menikah dan tidak ada pula pinangan, kemudian
beliau bersabda, "Tidak ada hajat bagiku terhadap wanite."
Sekiranya Nabi SAW tidak bermaksud mencari hal menarik dari
perempuan itu untuk mendorongnya menikahinya, tentu
perhatiannya ini tidak ada faidahnya. Hanya saja mungkin
berlepas dari perkara ini dengan cara menggolongkannya
sebagai kekhususan Nabi SAW, karena kema'shumannya.
Namun yang lebih benar menurut kami adalah beliau tidak
diharamkan melihat perempuan-perempuan muhninah yang
bukan mahramnya, berbeda dengan selainnya. Adapun Ibnu Al
Arabi menempuh cara lain seraya berkata, "Mungkin kejadian
itu terjadi sebelum turun perintah hijab atau sesudahnya, tetapi
perempuan itu memakai penutup diri." Namun, redaksi hadits
tidak selaras dengan apa yang dia katakan.

Hibah/penyerahan diri tidak sempuma kecuali ada qabul
(penerimaan), karena ketika perempuan itu berkata, ..Aku

menyerahkan diriku kepadamu", dan Nabi SAW belum
mengatakan, "aku terima", maka maksud perempuan ini belum
tercapai. Seandainya Nabi SAW mengatakan, ..Aku terima,,,
berarti perempuan itu telah menjadi istrinya. Oleh karena itu,
Nabi SAW tidak mengingkari sahabatnya yang berkata,
"Nikahkanlah aku dengannya. "
Boleh meminang perempuan yang telah dipinang orang lain,
selama belum terjadi persetujuan, terlebih lagi bila ada tanda-
tanda penolakan. Demikian dikatakan Abu Al Walid Al Baji.
Namun, Iyadh dan selainnya menanggapinya bahwa perempuan

6.

7.
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dalam kisah ini belum dilamar seorang pun dan tidak pula ada

yang menaksimya. Bahkan dia berkeinginan dinikahi Nabi

SAW. Untuk itu, dia menyerahkan dirinya sebagai upaya agar

memperoleh keinginannya, tetapi Nabi SAW tidak

menerimanya. Ketika beliau mengatakan, "Aku tidak berhajat

pada wanita", maka laki-laki tersebut mengetahui bila Nabi

SAW tidak menerimanya, dan dia pun berkata, 'Nikahkanlah

aku dengannya." Lalu dia berusaha lebih berhati-hati sehingga

berkata, "Jika engkau tidak mengingginkannya." Hanya saja

laki-laki yang dimaksud berkata demikian meski Nabi SAW

sudah menyatakan tidak menginginkan perempuan itu, karena

bisa saja timbul keinginan baru pada diri beliau untuk menerima

tawaran perempuan tersebut. Semua ini menunjukkan

kecerdikan sahabat dalam kisahkan ini serta kebaikan akhlaknya.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, mungkin saja Al Baji
mengisyaratkan bahwa hukum yang dia sebutkan itu
disimpulkan dari kisatr ini, karena jika sahabat ini memahami

Nabi SAW berkeinginan menikahinya, tentu dia tidak akan

memintanya. Demikian juga halnya seorang yang memahami

saudaranya memiliki keinginan menikahi perempuan tertentu,

maka tidak patut dia bersaing dengannya dalam hal itu, sampai

tampak bahwa saudaranya itu tidak menginginkan lagi, baik

melalui pernyataan secara terang-terangan maupun sepertinya.

Dalam nikatr harus ada mahar, berdasarkan sabdanya, "Apakah

engkau memiliki sesuatu yang akan engkau berikan kepadanya

sebagai mahar? " Para ulama sepakat bahwa beliau SAW tidak

boleh menggauli perempuan yar,g menyerahkan dirinya

kepadanya tanpa mahar, kecuali perempuan budak.

Lebih utama bila mahar disebutkan saat akad, karena hal ini

lebih dapat menghindarkan perselisihan dan lebih bermanfaat

bagi pihak perempuan. Sekiranya terjadi akad tanpa menyebut

mahar, maka wajib diberikan kepada perempuan itu mahar yang

B.

s
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10.

11.

biasa diberikan kepada perempuan sepertinya setelah terjadi

hubungan suami-istri, demikian menurut pendapat yang shahih.

Sebagian lagi mengatakan mahar telah wajib dengan sebab

adanya akad. Alasan sehingga penyebutan mahar saat akad lebih

bermanfaat bagi perempuan adalah dia berhak mendapatkan

setengah dari jumlah itu jika dicerai suaminya sebelum terjadi
hubungan suami-istri.

Disukai menyegerakan penyerahan mahar.

Boleh bersumpah meski tidak diminta dengan tujuan
mengukuhkan pernyataan, tetapi tidak disukai jika kondisi tidak
mengharuskannya. Pada kalimat, "Apakah engkau memiliki
sesuatu? Dia berkata, "Tidak", terdapat dalil yaflg
mengkhususkan cakupan umum berdasarkan qarinah (faktor
penjelas), karena kata 'sesuatu' mencakup yang sedikit dan tidak
bernilai, sementara yang seperti ini pasti tetap ada (seperti biji
kurma dan lainnya). Akan tetapi sahabat memahami bahwa yang

dimaksud adalah sesuatu yang mempunyai nilai. Oleh karena itu,
dia mengatakan tidak memilikinya. Iyadh menukil ijma' bahwa
sesuatu yang tidak dikategorikan harta dan tidak bernilai maka
tak dapat dijadikan sebagai mahar serta tidak dapat

menghalalkan pemikahan. Sekiranya nukilan ini akurat, maka
ijma' yang dimaksud telah ditentang oleh Abu Muhammad bin
Hazm. Dia berkata, "Mahar boleh berupa semua yang bisa
disebut 'sesuatu', meskipun sebiji gandum." Namun pandangan

mayoritas itu didukung sabda beliau SAW, "Carilah meski

hanya cincin besi", karena sabda ini bermaksud menunjukkan
sedikitnya hal itu dibanding apa yan1 lebih darinya. Sementara

tidak diragukan lagi jika cincin besi memiliki nilai dan lebih
berguna daripada sebiji kurma atau sebiji gandum. Redaksi
hadits itu mengindikasikan tidak ada sesuatu yang lebih rendah
daripada cincin besi untuk menghalalkan kemaluan perempuan.
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Pada pembahasan ini terdapat hadits-hadits yang menjelaskan

tentang batas minimal mahar, tetapi tidak satupun yang dianggap

akurat. Di antaranya hadits yang dinukil Ibnu Abu Syaibah, dari

Abu Labibah, yang dinisbatkan kepada Nabi SAW, [hLt 0,,

j;,Lr * gr<:St G g:tqfAorangsiapa menghalalkan [kemaluanJ

dengan satu dirham dalam pernikahan, maka itu dianggap

halal). Di antaranya pula hadits Abu Daud dari Jabir, yang

dinisbatkan kepada Nabi SAW , t:F \1 U-y i?;t gtt/ e }*f U

berupa tepung atau kurma, maka wanita tersebut telah halal

baginya). Begitu pula riwayat At-Tirmidzi, dari Amir bin

Rabi'ah, ,)Y ,P iri.t C*.:ef 'p' t iirr & '$r oi

(Sesungguhnya Nabi SAW menghalalkan menikahi perempuan

dengan [maharJ berupa sepasang sandal). Di antaranya lagi

riwayat Ad.Daruquthni dari Abu Sa'id di sela-sela hadits tentang

mahar, )t:1 'U !t:t" sb lj lmesA berupa siwak dari kayu

araak).

Keterangan paling kuat mengenai hal itu adalah hadits Jabir

yang dinukil Imam Muslim, * ,AUti ft U z;a*lu'CJj-j tg

# W ,;{ ,r- Pt * io' ,,,,t1, }u J*: 14b (Kami biasa

melalatkan mut'ah dengan imbalan [mahar] berupa segenggam

kurma dan tepung di masa Rasulullah SAW, hingga hal itu
dilarang oleh Umar). Al Baihaqi berkata, "Sesungguhnya yang

dilarang Umar adalah menikah dengan batasan waktu tertentu

(mut'ah), bukan jumlah mahar yang sedikit." Apa yang

dikatakan Al Baihaqi tepat.

Di sini terdapat dalil bagi jumhur yang membolehkan nikah

dengan mahar cincin besi atau yang senilai dengannya. Ibnu Al
Arabi (salah seorang ulama madzhab Maliki) berkata, "Tidak

diragukan lagi bahwa cincin besi tidak senilai seperempat dinar."
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Pernyataan ini tidak dapat dijawab seorang pun dan tidak pula

ada alasan lain yang dapat membantahnya. Sebagian ulama

madzhab Maliki berkelit dari argumentasi ini -meskipun ia

sangat kuat- dengan mengemukakan sejumlah jawaban. Di
antaranya; Pertama, "Sabda beliau SAW, 'meskipun cincin

besi', disebutkan dalam konteks mubalaghaft (penekanan) dalam

memberi kemudahan, tapi maksudnya bukan cincin atau yang

senilai dengannya secara hakikat, karena ketika dia berkata,

"Aku tidak mendapati sesuatu", maka Nabi SAW memahami

yang dimaksud laki-laki itu dengan perkataannya, 'sesuatu'

adalah yang memiliki nilai, oleh karena itu beliau

memberitahukan meskipun lebih sedikit dari apa yang bernilai,

seperti cincin besi. Serupa dengan ini sabda beliau SAW,

"Bersedekahlah meskipun berupa kuku kambing", atau "kaki
kambing." Padahal kuku dan kaki kambing tidak dapat diambil

manfaatnya dan tidak dapat disedekahka* Kedua, mungkin

beliau meminta dari laki-laki tersebut panjar yang dapat

ditunaikan sebelum terjadi hubungan suami-istri, bukan berarti

ia adalah matrar secara keseluruhan. Ini adalah jawaban Ibnu Al
Qishar. Namun, pernyataan ini membantah pendapat mereka

sendiri yang mengatakan disukai memberikan panjar (mahar)

minimal seperempat dinar sebelum terjadi hubungan suami-istri.

Ketiga, mahar seperti ini khusus bagi laki-laki tersebut dan tidak

berlaku bagi selainnya. Ini adalah jawaban Al Abhari. Namun,

ditanggapi bahwa pengkhususan butuh kepada dalil yang lebih

khusus. Keempat, kemungkinan nilai cincin besi saat itu adalah

tiga dirham atau seperempat dinar. Al Hakim dan Ath-Thabarani

meriwayatkan dari Ats-Tsauri dari Abu Hazim dari Sahal bin

Sa'ad, 4 ,tii ,f-rv ',y 
f.u-)t i e\:'p:t * h, ;A ;r'oi

(Sesungguhnya Nabi SAW meniknhkan seorang lalciJaki dengan

[maharJ cincin besi dan matanya adalah perak).
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12.

13.

t4.

15.

Hadits ini dijadikan dalil untuk membolehkan memakai cincin

besi. Masalah ini akan dipaparkan kemudian.

Kewajiban menyegerakan mahar sebelum terjadi hubungan

suami-istri, karena jika mungkin diakhirkan maka Nabi SAW

akan menanyainya apakah m:Impu mendapatkan maharnya

setelah itu, dan mahar tersebut menjadi utang baginya. Akan

tetapi mungkin berlepas dari permasalahan ini dengan

mengatakan Nabi SAW hendak membimbing kepada yang lebih

utama. Penakwilan ini mesti ditempuh karena sudah baku

tentang bolehnya menikah dengan penentuan mahar yang

diserahkan kepada pihak suami, dan juga boleh menikah dengan

mahar tertentu namun tidak tunai.

Menyedekahkan sesuatu yang dijadikan harta dapat

mengeluarkannya dari kekuasaan pemiliknya, hingga apabila

seseorang menyedekahkan perempuan budak, maka haram

baginya jima' dengan perempuan itu. Demikian juga

memanfaatkannya untuk melayaninya tanpa izin dari penerima

sedekah.

Sahnya jual-beli tergantung pada bolehnya diserah terimakan,

maka tidak sah menjual sesuatu yang tidak mampu diserahkan

baik secara nyata seperti burung yang terbang di angkasa, atau

secara syar'i seperti barang yang sedang digadaikan. Begitu juga

kondisi apabila seseorang menjual sarungnya, maka tidak ada

lagi yang menutupi auratnya. Demikian dikatakan Iyadh namun

masih perlu ditinjau lebih lanjut.

Hadits ini dijadikan juga sebagai dalil yang membolehkan mahar

berupa manfaat (jasa), meski dalam bentuk mengajarkan Al

Qur'an. Al Maziri berkata, "Hal ini dibangun atas pemahaman

bahwa huruf 'ba' pada lafazh, 9i?t b'*ti w. (dengan apa yang

kamu hafal dari Al Qur'an). dipahami dengan arti imbalan,

seperti perkataan, )Q*, ,$ U, (aht meniual pakaianku

16.
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kepadamu dengan imbalan [hargal satu dinar), dan inilah
makna yang kuat, karena jika dipahami dengan arti laam
(karena) dalam konteks untuk memuliakan kedudukannya yang
menghapal Al Qur'an, maka perempuan itu sama statusnya
dengan perempuan yang dihibahkaddiserahkan, sementara
perempuan yang dihibahkan khusus bagi Nabi SAW." Namun
Al Abhari-dan sebelumnya Ath-Thahawi serta yang mengikuti
keduanya seperti Abu Muhammad bin Abu Zaid-berkelit dari
argumentasi itu, bahwa kejadian tersebut khusus bagi laki-laki
dalam kisah. Sebagaimana Nabi SAW boleh menikahi
perempuan yang menyerahkan dirinya kepadanya, maka dia
boleh pula menikahkan perempuan itu kepada siapa yang
dikehendakinya tanpa mahar. Pernyataan serupa disebutkan Ad-
Dawudi, dia berkata, 'Nabi SAW menikahkan perempuan itu
kepada laki-laki yang memintanya tanpa mahar, karena beliau
lebih utama bagi kaum mukminin daripada diri-diri mereka
sendiri." Lalu pernyataan ini dikuatkan oleh sebagian ulama
dengan alasan bahwa ketika beliau SAW bersabda, ..aku telah
mdadikanmu memilikinya", maka Nabi SAW tidak
bermusywarah dengan si perempuan dan tidak pula minta
izinnya. Namun, alasan ini lemah karena sejak awal si
perempuan telah menyerahkan urusannya kepada Nabi SAW,
seperti telah disebutkan dalam sebagian riwayatnya dengan
redaksi, "tentukanlah pendapatku mengenai diriku", dan redaksi
lain dari riwayat-riwayat tersebut seperti telah kami kemukakan.
Oleh karena itu, Nabi SAW tidak lagi berunding dengan si
perempuan dalam penentuan mahar, dan keadaan si perempuan
sama seperti seseorang yang berkata kepada walinya, ..Nikahkan

aku dengan mahar yang engkau anggap sesuai, baik sedikit
maupun banyak." Pendapat ini didasari riwayat Sa'id bin
Manshur da,i mursal Abu An-Nu'man Al Azdi, dia berkata, ei:)
9\'o'* I :)ti1 yi?t b b"y, ,*'ritl i-i *v ?nt ,"v ltr Jy,:
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t:Ai !i,tii. (Rasulullah SAW menikahkan seorang perempuan

dengan mahar satu surah Al Qur'an. Lalu beliau bersabda, "Ia

tidak bisa menjadi mahar bagi orang sesudahmu'). Akan tetapi

disamping riwayat ini mursal juga dalam sanadnya terdapat
periwayat yang tidak dikenal. Abu Daud meriwayatkan dari
Makhul, dia berkata, "Hal seperti ini tidak berlaku bagi seorang

pun sesudatr Nabi SAW." Sementara Abu Awanatr

meriwayatkan dari Al-Laits bin Sa'ad sama sepertinya. Iyadh

berkata, "Kalimat, yi jiit U'gti t . (dengan apa yang engkau

hafal dari Al Qur'an), mengandung dua kemungkinan; Pertama,

si laki-laki mengajarkan Al Qur'an yang ada padanya-atau kadar

tertentu-kepada perempuan tersebut, dan hal ini menjadi mahar

perempuan yang dimaksud. Penafsiran seperti ini telah dinukil
dari Imam Malik. Hal ini dikuatkan oleh lafazh disebagian jalur
yang shahih dari hadits tersebut, yaitu 9T7t'U t4ilii (ajarilah

dia Al Qur'an), seperti disebutkan terdahulu. Kemudian pada

hadits Abu Hurairah disebutkan ketentuan jumlah yang harus

diajarkan, yaitu; dua puluh ayat."

Mungkin jugahuruf ba' itu bermakna 'karena', yakni karena apa

yang engkau hafal dari Al Qur'an. Nabi SAW pun memuliakan

laki-laki itu dengan menikahkannya kepada seorang perempuan

tanpa mahar. Hanya karena dia menghapal Al Qur'an atau

sebagiannya. Mirip dengan ini kisatr Abu Thalhah bersama

Ummu Sulaim sebagaimana diriwayatkan An-Nasa'i -dan beliau
nyatakan shahih- dari Ja'far bin Sulaiman dari Tsabit bin Anas,

dia berkata, 'nAbu Thalhah meminang Ummu Sulaim, lalu dia

berkata, 'Demi Allah, orang sepertimu tidak mungkin ditolak,

tetapi engkau kafir dan aku muslimah, tidak halal bagiku

menikah denganmu. Jika engkau masuk Islam maka itulah

maharku dan aku tidak meminta kepadamu selainnya'. Abu
Thalhah masuk Islam, maka itulatr matrar baginya." An-Nasa'i
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meriwayatkan dari Abdullatr bin Ubaidillah bin Abu Thalhah

dari Anas, dia berkata, "Abu Thalhah menikatri Ummu Sulaim,

maka mahar yang ada di antara keduanya adalah lslam." Dia
menyebutkan kisah dan pada bagian akhir dia berkata, "Maka
ilulah matrar di antara keduanya." Imam An-Nasa'i memberi
judul bagi hadits ini dengan perkataannya, "Pemikahan atas

Islam." Kemudian dia memberi judul hadits Sahal dengan

perkataannya, "Pernikahan atas surah dari Al Qur'an", maka

seakan dia cenderung menguatkan kemungkinan kedua.

Namun pendapat yang mengatakan bahwa huruf ba' tersebut

mengandung makna 'pertukaran' (imbalan) dan bukan 'sebab',

;* ,pr ";ti

,l'it t*\1

didukung riwayat Ibnu Abu Syaibah dan At-Tirmidzi dari hadits

Anas, :Ji itj s- :y.rtJ,ei b bi ,SA ti * h,

3;i ?rr ;'S'da'Si i,Sa ,y)Li1i 6 q*'A: ,7

(sesungguhnya Nabi SAW benanya kepada seorang laki-laki di
antara sahabat-sahabatnya, "l[/'ahai Fulan, apakah engkau

telah menilrah?" Dia berkata, "Belum, aht tidak memiliki apa

yang alru gunakan untuk menilah." Beliau bersabda,

"Bukankah engkau menghafal qul huwallaahu afuad?").

Ath-Thahawi berdalil untuk menguatkan pendapat kedua dengan

menempuh jalur logika. Intinya, apabila pemikahan terjadi atas

sesuatu yang tidak diketahui, maka sama seperti pemikahan

tanpa menyebut mahar, oleh karena itu perlu dikembalikan
kepada yang sudah diketahui. Dia berkata, "Dasar yang telah

disepakati, sekiranya seseorang menyewa orang lain untuk
mengajarinya surah Al Qur'an dengan imbalan (gaji) satu

dirham, maka hal itu tidak dibenarkan karena sewa menyewa

tidak sah kecuali atas pekerjaan tertentu atau waktu tertentu.

Sementara pengajaran terkadang tidak diketahui batas waktunya.

Bisa saja seseorang belajar satu surah dalam waktu singkat dan

terkadang pula dalam waktu yang cukup lama. Atas dasar ini,
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apabila seseorang menjual tempat tinggalnya dengan imbalan

(harga) diajarkan kepadanya surah Al Qur'an, maka jual-beli

tidak sah." Dia berkata pula, "Apabila pengajaran tidak dapat

dijadikan (imbalan) untuk memiliki benda, maka tentu tidak

dapat juga dijadikan (imbalan) untuk memiliki mamfaat."

Jawaban bagi pernyataannya dikatakan, "Apa yang

dipersyaratkan dalam hadits ini adalah mengajarkan hal tertentu,

seperti telah disebutkan dalam sebagian jalur hadits tersebut.

Adapun alasan ketidak tahuan waktu yang dibutuhkan untuk

mengajar, maka mungkin dijawab, perkara ini ditolelir untuk

suami istri, karena hukum asal pemikahan bersifat selamanya.

Kemudian lama waktu untuk mempelajari dua puluh ayat

umumnya tidak akan memerlukan waktu yang jauh berbeda di

antara kaum perempuan. Khususnya perempuan itu berbangsa

Arab sama dengan bahasa laki-laki yang akan menikahinya."

Sebagian lagi berlepas dari permasalahan ini dengan mengatakan

Nabi SAW menikahkan perempuan kepada laki-laki itu sebagai

penghormatan atas apa yang ia hafal dari Al Qur'an. Sedangkan

mahar tidak disinggung dalam pembicaraan. Dengan demikian,

mahar tetap menjadi hak istri dan diutang oleh suami dan harus

dibayar. Sama halnya dengan nikah at-tafwidh (penyerahan

keputusan mahar kepada pihak suami). Jika hadits Ibnu Abbas

terdahulu, W* ir triit $$ lapabila Allah memberi rezeki

kepadamu maka tebuslah untulotya) terbukti akurat, maka ia

merupakan pendukung kuat bagi pendapat ini. Akan tetapi,

ternyata hadits yang dimaksud tidak akurat.

Sebagian mereka berkata, "Kemungkinan Nabi SAW

menikahkan laki-laki tersebut karena beberapa surah Al Qur'an
yang dia hafal. Lalu Nabi SAW membayarkan maharnya

sebagaimana beliau pemah membayarkan kafarat seorang yang

bersenggama dengan istrinya di siang hari Ramadhan. Adapun

penyebutan Al Qur'an dan pengajarannya -dalam hadits itu-
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hanya sebagai motivasi untuk belajar Al Qur'an dan

mengajarkannya, serta sebagai isyarat akan keutamaan para

penghafalnya." Mereka berkata, "Di antara bukti yang

menunjukkan beliau SAW tidak menjadikan pengajaran Al
Qur'an sebagai mahar, bahwa si laki-laki belum tahu tentang

tingkat kecerdasan calon istrinya, apakatr dia cepat memahami

ataukah justru lamban, atau hal-hal sepertinya yang te{adi
padanya perbedaan setiap individu." Jawabannya sudah

dipaparkan ketika menanggapi perkataan Ath-Thahawi.

Pendapat jumhur didukung sabda beliau SAW, ie '*, ,y
,iilA @pakah engkau memiliki sesuatu yang akan engkau

jadikan sebagai maharnyaT), sekiranya beliau bermaksud ingin
mengetahui keutamaannya, tenfu akan ditanyakan mengenai
nasabnya, perjalanan hidupnya, dan sebagainya. Kalau ada yang
berkata, "Bagaimana dibolehkan menjadikan pengajaran Al
Qur'an sebagai mahar sementara bisa saja perempuan yang
dinikahi tidak mau belajar?" Dijawab, hal ini tidak masalah,

bahkan keadaannya sama seperti menikah dengan mahar
mengajarkan tulisan kepada calon istri, padahal bisa saja dia
tidak akan mau belajar. Hanya saja mereka yang membolehkan
memberi mahar berupa mamfaat berbeda pendapat dalam hal;
apakah dipersyaratkan kecerdikan perempuan yang akan belajar,
atau tidak?

17. Boleh menjadikan upah sebagai mahar. Sekiranya yang
dijadikan mahar adalah sesuatu yang diupah, maka mamfaatnya
dinilai, lalu dijadikan sebagai mahar. Ini adalah pendapat Asy-
Syaf i, Ishaq, dan Al Hasan bin Shalih. Sementara dalam
madzhab Maliki terdapat perbedaan. Adapun para ulama
madzhab Hanafi tidak memperbolehkannya. Namun, mereka
memperbolehkannya pada budak kecuali pada upatl
mengajarkan Al Qur'an. Hal ini didasarkan kepada mereka yang
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tidak memperbolehkan mengambil upah mengajar Al Qur'an.
Iyadh menukil pendapat yang membolehkan mengambil upatr

mengajar Al Qur'an dari seluruh ulama, kecuali para ulama

madzhab Hanafi.

Ibnu Al Arabi berkata, "Di antara para ulama ada yang berkata,

'Nabi SAW menikahkannya dengan syarat dia mengajarkan Al

Qur'an kepada si perempuan, maka sama halnya dengan upah

(sewa)'. Namun, perkara ini tidak disukai oleh Malik dan tidak

diperbolehkan oleh Abu Hanifah. Ibnu Al Qasim berkata, 'Jika

terjadi demikian maka pernikahan dibatalkan sebelum terjadi

hubungan suami-istri, nzunun diakui bila telah terjadi'." Dia
berkata pula, 'T.Iamun yang benar adalatr boleh menjadikan

pengajaran sebagai mahar." Yahya bin Mudhar meriwayatkan

dari Malik -sehubungan kisatr ini- bahwa yang demikian

merupakan upah mengajarkan Al Qur'an kepada perempuan

tersebut. Dangan demikian, boleh mengambil upah dalam

mengajarkan Al Qur'an. Kedua sisi ini diperkenankan oleh Asy-

Syaf i dan Ishaq. Apabila boleh mengambil imbalan dari

mengajarkan Al Qur'an, maka tentu boleh juga dijadikan sebagai

bayaran. Malik telatr memperbolehkan hal ini dari satu sisi,

maka menjadi kemestian bagrnya memperbolehkan pula dari sisi

satunya.

Al Qurthubi berkata, "sabdanya, 'ajarilah dia' merupakan nash

(pernyataan tekstual) dalam perintah mengajar. Sementara

redaksi hadits berkenaan dengan urusan nikah. Oleh karena itu,

tidak perlu menanggapi pernyataan mereka yang mengatakan,

'sesungguhnya yang demikian sebagia upaya memuliakan si

laki-laki', karena hadits sangat tegas menyalahi pernyataan ini.

Adapun pernyataan mereka bahwa huruf ba' pada kalimat, 1
. ?t'U|{i (apa yang englmu hafal dari Al Qur'an), sama
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18.

dengan makna huruf lam (karena), sungguh tidak benar ditinjau

dari segi bahasa maupun konteks hadits.

Hadits ini dijadikan dalil bahwa mereka yang mengatakan,

"Nikahkan aku dengan fulanah", lalu walinya berkata, "Aku
nikahkan engkau dengannya dan mahamya sekian", maka itu

sudah cukup dan tidak perlu bagi suami mengatakan, "Aku
terima." Demikian dikatakan Abu Bakar Ar-Razi dari kalangan

ulama madzhab Hanafi dan disebutkan Ar-Raf i dari kalangan

madzhab Syaf i. Namun terdapat masalah dari sisi panjangnya

waktu pemisah antara permintaan dan pemenuhan, disamping

laki-laki itu telah meninggalkan majlis untuk mencari apa yang

dapat dijadikan mahar. Kemusykilan ini dijawab oleh Al
Muhallab bahwa pemaparan kisah sudah cukup memecahkan

masalah tersebut. Demikian juga setiap orang yang ingin
menikah jika mengajukan permohonan, dan disambut, lalu dia

diam, maka itu sudah mencukupi jika tampak tanda-tanda

menerima.

Hadits ini dijadikan dalil tentang bolehnya mengesahkan akad

tanpa kata 'nikah' maupun 'kawin'. Namun, hal ifu diselisihi

oleh Imam Syaf i dan Ibnu Dinar serta selainnya dari kalangan

madzhab Maliki. Adapun yang masyhur dari madzhab Maliki
adalah mengesahkan semua akad yang menggunakan lafazh
yang menunjukkan makna 'nikah' atau 'kawin' selama diiringi
penyebutan mahar atau maksud nikah, seperti kata,

'kepemilikan','hibah/penyerahan','sedekah', dan Jual'. Namun

menurut mereka akad nikah tidak dianggap sah bila
menggunakan kata, 'sewa', 'pinjam', dan 'wasiat'. Kemudian

mereka berbeda pendapat tentang sah tidaknya akad nikah jika
menggunakan kata, 'halal' dan 'mubah'. Adapun para ulama

madzhab Hanafi mengesahkan setiap akad nikah yang

menggunakan kata yang menunjukkan makna 'selamanya'

disertai niat nikah. Letak penetapan dalil dari hadits ini untuk
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menunjukkan permasalahan yang sedang dibahas terdapat pada

sabdanya, "Aku menjadikanmu memilikinya", lalu pada versi

lain disebutkan, "Aku mengawinkanmu". Ibnu Daqiq Al Id

berkata, "Kata ini hanya satu dalam kisah yang sama, narnun

te{adi perbedaan versi periwayatannya meskipun sumber hadits

hanya satu. Menurut dugaan yang kuat bahwa yang diucapkan

Nabi SAW hanya salah satu di antara kata-kata itu. Untuk
menyikapi persoalan seperti ini harus dilakukan tarjih
(mengunggulkan salah satunya). Kemudian dinukil dari Ad-

Daruquthni bahwa yang lebih benar adalah versi yang

menyebutkan,'Aku mengawinkanmu dengannya', karena

mereka yang menukil lafazh ini lebih banyak jumlahnya dan

lebih pakar di bidang hadits." Dia berkata, "Sebagian ulama

muta'akhirin berkata, 'Ada kemungkinan kedua lafazh itu sama-

sarta shahih, dan mungkin awalnya beliau menggunakan kata

kawin, seakan-akan setelah itu beliau bersabda, "Pergilah aku

telah menjadikanmu memilikinya dengan sebab kata 'kawin'

yang disebutkan terdahulu'. "

Ibnu Daqiq Al Id berkata, "Kemungkinan ini cukup jauh dari

kebenaran, sebab konteks hadits mengindikasikan hanya ada

satu kata bukan lebih, dan kata itulah yang mengesatrkan akad

nikah tersebut. Akan tetapi apa yang disebutkannya

berkonsekuensi adanya perkara lain yang mengesatrkan nikatr.

Disamping itu, lawan pendapatnya bisa saja membalikkan

persoalan dan mengklaim batrwa akad terjadi menggunakan kata
'tamliik'(kepemilikan), setelah itu seakan Nabi SAW bersabda,

'Aku menjadikanmu memilikinya dengan sebab kepemilikan

terdatrulu'." Dia melanjutkan, "Kemudian dia tidak

menyinggung riwayat,'Kami menjadikanmu menguasainya',

padahal kata ini pun terbukti akurat. Semua ini mengharuskan

upaya untuk mengunggulkan salah satunya."
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Ulama muta'akhirin yang dimaksud oleh Iyadh adalah Imam

An-Nawawi. Karena demikianlatr pendapatnya yang

disebutkannya dalam kitab Syarh Muslim. Sementara itu Ibnu

At-Tin berkata, "Tidak boleh dipahami batrwa Nabi SAW telah

melangsungkan akad nikatr menggunakan kata 'tamliik'

(kepemilikan) dan'tazwiij' (mengawinkan) sekaligus dalam satu

waktu. Sementara tidak ada di antara salatr satu dari kedua lafazh

ini yang harus diunggulkan, maka kesimpulannya sama-sama

tidak dapat dijadikan hujjah. Hal ini berlaku disaat kedua

riwayat itu memiliki kesamaan, lalu bagaimana lagi bila disertai

tarjih? " Beliau berkata, "Barangsiapa mengklaim batrwa

Ma'mar keliru dalam riwayat ini maka pendapat itu dibantatl

dengan fakta dimana Imam Bukhari telatr meriwayatkannya

dengan lafazh yang sama dari periwayat selain Ma'mar."

Menurut Ibnu Al Jauzi dalam kitab At-Tahqiq bahwa riwayat

Abu Ghassan menggunakan redaksi 'aku menikahkanmu

dengannya', lalu riwayat periwayat lainnya menggunakan

kalimat 'aku mengawinkanmu dengannya', sementara tiga

periwayat lain menggunakan selain kedua redaksi itu. Adapun

ketiga perawi ini adalah Ma'mar, Ya'qub, dan Ibnu Abu
Hazim." Dia berkata, "Ma'mar banyak melakukan kekeliruan

dan dua periwayat lain tidak termasuk pakar di bidang hadits."

Akan tetapi, tampaknya Ibnu Al Jauzi mengalami kesalahan

dalam menukil riwayat Abu Ghassan, karena redaksi riwayat

Abu Ghassan yang sebenarnya adalah, "rqku menjadikanmu

menguasainya", sebagaimana tercantum dalam semua naskah

Shahih Bukhari. Hanya saja riwayat Abu Ghassan yang

menggunakan redaksi,'Aku menikahkanmu dengannya' dikutip
Al Ismaili dari jalur Husain bin Muhammad dari Abu Ghassan.

Sementara Bukhari meriwayatkannya dari Sa'id bin Abu
Maryam dari Abu Ghassan dengan lafazh, "Aku menjadikanmu

menguasainya." Abu Nu'aim meriwayatkarurya juga dalam kitab

FATTIUL BAARI - 391



Al Mustakhraj dat', Yahya bin Utsman bin Shalih dari Sa'id (guru

Imam Bukhari dalam riwayat ini) dengan lafazh, "Aku
menikahkanmu dengannya." Dengan demikian Abu Ghassan

menukil riwayat ini dengan tiga redaksi sekaligus. Kemudian
riwayat dengan redaksi, 'Aku menikahkanmu dengannya' dalam

Shahih Bukhari dinukil melalui Ibnu Uyainatr seperti yang telatr
saya paparkan. Mengenai apa yang dia sebutkan tentang kritikan
terhadap tiga perawi tersebut juga tak dapat diterima. Terutama

sekali riwayat Abdul Aziz. Sesungguhnya riwayatnya
diunggulkan karena beliau nukil lansung dari bapaknya.

Sementara keluarga perempuan lebih mengetahui tentang
haditsnya daripada selainnya. Namun yang lebih kuat

berdasarkan penjelasan terdatrulu, bahwa orang-orang yang

meriwayatkannya dengan kata 'mengawinkan' jauh lebih banyak
jumlahnya dibandingkan mereka yang menukil dengan kata
selain ifu. Terutarna di antara mereka terdapat para pakar seperti

Imam Malik. Riwayat Suffan bin Uyainatr dengan redaksi, 'Aku
menikahkanmu dengannya', setaraf dengan riwayat mereka itu.
Serupa pula dengannya riwayat Za'idah. Ibnu Al Jauzi
memasukkan Hammad bin Zaid sebagai salah satu di antara

mereka yang meriwayatkannya dengan kata 'mengawinkan'.
Riwayatrya dengan redaksi seperti ini tercantum pada

pembahasan tentang keutamaan Al Qur'an. Adapun riwayatnya
pada pembahasan tentang nikah menggunakan redaksi, "aku
menj adikanmu memilikinya. " Kemudian Al Hafi zh Shalahuddin

Al Alla'i mengikuti pandangan Ibnu Al Jauzi. Dia berkata dalam
rangka mengunggulkan riwayat dengan kata 'mengawinkan',
"Terutama di antara mereka terdapat Malik dan Hammad bin
Zaid." Akan tetapi dari penjelasan terdatrulu diketahui adanya

perbedaan lafazh yang dinukil oleh Hammad, sama halnya

dengan riwayat Ats-Tsauri, maka jelaslah kata 'tamliik'
ftepemilikan) tercantum pada salah satu riwayat dari Ats-Tsauri.
Demikian juga dalam riwayat Abdul Aziz bin Abu Hazim,
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Ya'qub bin Abdurratrman, dan Hammad bin Zaid. Seme,lrtara

riwayat Ma'mar yang menggunakan redaksi, 'aku

menjadikanmu menguasainya', juga memiliki makna yang sama

seperti di atas. Adapun Abu Ghassan menyendiri dalam menukil

kata,'amkannaaka' (kami menjadikanmu menguasainya). Maka

dugaan paling kuat, kata ini hanyalatr perubahan dari kata

' mallalorualwha' (kami menjadikanmu menguasainya). Dengan

demikian, riwayat yang menggunakan kata 'mengawinkan' atau

'menikalrkan' jauh lebih kuat. Kalaupun dikatakan riwayat-

riwayat itu memiliki derajat yang sama, maka setiap pihak hanya

dapat memilih salah satunya untuk dijadikan sebagai dalil.

Al Baghawi berkata dalam kitab Syarh Sunnah, "Tidak ada

hujjatr dalam hadits ini bagi mereka yang mengesahkan akad

nikalr yang menggunakan kata'tamlilr' (kepemilikan). Karena

akad yang terjadi hanya satu maka mestilatr lafazh yang

digunakan juga hanya satu. Hanya saja para perawi berbeda

dalam menukil lafazh yang diucapkan saat itu. Namun dugaan

kuat menyatakan akad saat itu dilangsungkan dengan kata

'mengawinkan' sesuai perkataan peminang sebelumnya,

'kawinkanlatr aku dengannya', karena inilatr yang umum dalam

akad, dan jarang sekali terjadi padanya perbedaan lafazh di

antara kedua pihak yang melakukan akad. Adapun mereka yang

meriwayatkan dengan kata selain'mengawinkan', maksudnya

bukan menitikberatkan pada lafazh yarg terjadi saat akad,

namun semata-mata untuk memberi informasi tentang akad

dengan mahar pengajaran Al Qur'an. Dikatakan sebagian

menukil dengan kata' imkaan' (penguasaan), padatral para ulama

sepakat bahwa akad nikah tidak dapat dinyatakan sah bila
menggunakan kata ini." Demikian pemyataan Al Baghawi, dan

apa yang dikatakannya sudah cukup untuk menolak mereka yang

mengesahkan akad nikatr dengan kata 'tamliilc' (kepemilikan)

atau yang sepertinya.
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Al Alla'i. berkata, "Termasuk perkara yang telah diketahui

bahwa Nabi SAW,tidak mengucapkan semua kata ini pada saat

tersebut; maka tidak ada kemungkinan kecuali bahwaNabi SAW

mengucapkan salah satunya dan sebagian periwayat

meriwayatkan dari segi makna. Barangsiapa mengatakan akad

nikah dianggap sah meski menggunakan kata 'tamliik',lalu dia

berdalil dengan penyebutan lafazh itu dalam hadits ini, maka

dalilnya tidak dapat dipertahankan bila dihadapkan dengan
, lafazh-lafazh lain yang juga disebutkan dalam hadits tersebut.

Jika dia mengklaim kata itu yang diucapkan Nabi SAW, maka

lawan pendapatnya dapat mengemukakan argumentasi

sebaliknya. Dengan demikian, tidak ada jalan kecuali menempuh

tarjih (mengunggulkan salah satunya) berdasarkan perkara dari

luar. Akan tetapi hati lebih cenderung mengunggulkan riwayat
dengan kata, 'mengawinkan', karena periwayatnya lebih banyak.

Ditambah lagi adanya qarinah (keterangan) berupa perkataan

laki-laki yang meminang, 'Nikahkan aku dengannya wahai

Rasulullatr'." Saya (Ibnu Hajar) berkata, pada pembahasan yang

lalu sudah dinukil dari Ad-Daruquthni bahwa dia
mexgunggulkan riwayat mereka yang menggunakan redaksi,

"aku mengawinkanmu dengannya." Kemudian Ibnu At-Tin
berlebihan hingga berkata, "Para atrli hadits sepakat bahwa yang

shahih adalah riwayat dengan redaksi 'Aku menikahkanmu

dengannya', dan riwayat dengan redaksi, 'Aku menjadikanmu

memilikinya', adalah tidak benar." Kemudian sebagian ulama

muta'akhirin berdalil bahwa mereka yang berselisih dalam

lafazh ini adalah para Imam. Kalau bukan karena lafazh-lafazh

ini memiliki makna yang sama (sinonim) dalam pandangan

mereka, tentu mereka tidak akan menggunakannya, maka hal ini
menunjukkan setiap kata menempati posisi kata lain dalam

pandangan para Imam tersebut. Namun, argumentasi ini tidak
cukup menjadikannya sebagai hujjah untuk mengesahkan akad

nikatr yang menggunakan salah satu kata-kata itu. Hanya saja ia
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tidak juga menolak tuntutan mereka yang minta dalil atas

pembatasan akad nikah pada dua kata tersebut. Padahal telah ada

kesepakatan bahwa cerai dianggap sah bila menggunakan

kinayah (kata-kata kiasan) disertai syarat-syaratnya, dan tidak

dibatasi pada kata-kata yang tegas menyatakarurya.

Jumhur ulama berpendapat bahwa akad nikah telah sah dengan

menggunakan semua kata yang menunjukkan makna 'nikah'. Ini

adalalr pendapat para ulama madzhab Hanafi, Syaf i, dan salah

satu di antara dua riwayat dari Ahmad. Kemudian terjadi

perbedaan dalam memilih mana yang lebih kuat dalam

madzhabnya. Namun, kebanyakan teks-teks pernyataannya

menunjukkan persetujuan dengan madzhab jumhur. Ibnu Hamid

dan para pengikutnya memilih riwayat yang sepakat dengan

pendapat ulama madzhab Syaf i. Ibnu Aqil (salah seorang

ulama di antara

pertama dengan

U5,* (Beliau

mereka) berdalil untuk mengesahkan. riwayat

mengemukakan hadits, @ ,yi'* *i
memerdeknknn Shafiyah dan menjadikan

kemerdelmannya sebagai mahar baginya), karena Ahmad

menyatakan secara teksfual bahwa siapa yang berkata, "Aku
memerdekakan budakku yang perempuan, lalu aku jadikan

kemerdekaanya sebagai mahar baginya", maka pemikahan

dianggap sah karena pernyataan tersebut. Adapun mereka yang

memilih riwayat lainnya mempersyaratkan -pada kasus seperti

ini- hendaknya si laki-laki mengatakan, "Aku menikahinya."

Namun, ini adalah tambahan atas apa yang tercantum dalam

khabar (riwayat) serta dalam pernyataan tekstual Imam Ahmad.

Asas-asas Imam Ahmad sendiri menunjukkan suatu akad

dianggap sah jika menggunakan apa yang menunjukkan kepada

maksudnya, baik berupa perkataan maupun perbuatan.

20. Barangsiapa ingin menikah dengan orang yang lebih tinggi

kedudukannya maka tidak tercela, karena itu hanya sekedar

I
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21.

22.

23.

24.

permintaan yang mungkin diterima atau ditolak, kecuali orang

yang menurut kebiasaan pasti ditolak, seperti pemulung yang

melamar putri atau saudari raja.

Orang yang bermaksud menikah dengan yang lebih tinggi
derajatnya maka tidak tercela, khususnya bila ada maksud yang

benar dan baik, baik karena keutamaan agama pada diri yang

dilamar, atau karena hawa nafsu yang ada padanya dan khawatir
jika didiamkan akan terjerumus dalam perbuatan terlarang.

Hadits ini dijadikan dalil tentang kebenaran pendapat mereka

yang menjadikan pembebasan perempuan budak sebagai ganti

(imbalan) atas kehormatannya. Demikian juga yang disebutkan

Al Khaththabi. Adapun lafazh pernyataannya, "Barangsiapa

memerdekakan perempuan budak maka dia boleh menikahinya
dan menjadikan kemerdekaannya sebagai ganti (imbalan) atas

kehormatannya (kemaluannya)." Namun, menarik kesimpulan
ini dari hadits pada bab di atas tidak tepat.

Sikap diam perempuan yang diakad sudah cukup menjadikannya

terikat oleh akad, selama tidak ada perkara yang
menghalangrnya untuk berbicara, seperti rasa takut, malu, dan

sebagainya.

Boleh menikahi perempuan tanpa menanyakan apakatr dia
memiliki wali khusus atau tidak, dan juga tanpa menanyakan

apakah dia berada dalam ikatan pernikahan dengan seseorang

atau berada dalam masa iddah? Al tchaththabi berkata,

"Sekelompok ulama berpendapat seperti ini, karena berpegang

kepada makna zhatrir hadits yang disebutkan atas. Akan tetapi
para hakim bersikap hati-hati dalam hal ini dan senantiasa

menanyakannya." Saya (Ibnu Hajar) katakan, penetapan hukum
ini dari kisah tersebut perlu ditinjau kembali, sebab ada

kemungkinan Nabi SAW telatr mengetahui keadaan si

perempuan, atau ada di antara hadirin yang mengenalnya, lalu
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25.

26.

mengabarkan kepadanya. Dengan adanya kemungkinan ini,
maka tidak dapat dijadikan sebagai dalil. Imam Syafi,i telah
membuat pemyataan tekstual bahwa seorang hakim tidak boleh
menikahkan perempuan hingga ada dua orang yang adil bersaksi
bahwa dia tidak memiliki wali khusus dan tidak juga dalam
ikatan pernikahan dengan seseorang atau dalam masa iddah.
Hanya saja murid-muridnya berpendapat lain; apakah hal itu
sebagai persyaratan atau sekadar kehati-hatian? Kemungkinan
kedua inilah yang dianggap shahih dalam pandangan mereka.

Adanya khutbah tidak menjadi syarat salurya akad, sebab tidak
satupun jalur hadits ini yang menyinggung pujian, tasyahud, dm
selain keduanya di antara rukun-rukun khutbah. Akan tetapi para
ulama madzhab Zhahii menyalahi pendapat ini dan
mewajibkannya. Kemudian pendapat ini disetujui Abu Awanah
(salah seorang ulama madzhab Syaf i). Dia memberi judul
dalam kitab Shahihnya, "Bab kewajiban khutbah saat akad.,,

Kesetaraan yang dimaksud adalatr dalam masalah kemerdekaan,
agama, dan nasab, bukan dalam soal harta, karena laki-laki itu
tidak memiliki apapun n:rmun si perempuan telah meridhainya.
Demikian dikatakan Ibnu Baththal. Namun, saya tidak tahu dari
mana dia menyimpulkan batrwa perempuan ifu seorang yang
berharta.

Orang yang memiliki kebutuhan tidak patut memelas dalam
meminta, bahkan hendaklah meminta dengan lembut dan sanfun,
termasuk mereka yang menunfut dunia maupun agama, baik
orang yang minta fatwa, bertanya, atau membahas suafu ilmu.

Orang fakir boleh menikahi perempuan yang mengetahui
keadaannya dan meridhainya, selama dia mendapatkan mahar,
meski tidak mampu menunaikan kewajiban-kewajiban lainnya,
karena permasalahan saat ifu berkenaan dengan mahar bukan
masalah kehidupan setelah nikah. Demikian dikatakan Al Baji.

27.

28.
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29.

Namun ditanggapi bahwa mungkin Nabi sAw mengetahui

kondisi laki-laki itu, dimana dia marrpu mendapatkan makanan

untuk dirinya dan istrinya. Khususnya orang-orang pada masa

itu hidup penuh kesederhanaan dan merasa puas dengan yang

sedikit.

Hadits ini dijadikan dalil tentang sahnya nikah tanpa saksi.

Namun, hal itu tidak benar, karena peristiwanya terjadi di

hadapan sejumlah sahabat. Sebagaimana hal ini sudah dijelaskan

pada awal hadits. Ibnu Hajib berkata, "Hadits ini telah

dihapuskan oleh sabdanyu, ):* tt+bi d+\\C*) ftidak sah

suatu pernikahan kecuali dmgan adanya wali dan dua sal<si

yang adil). " Namun, pemyataan ini juga masih terbuka peluang

untuk dilritisi.

Hadits ini dijadikan dalil tentang sahnya pernikahan tanpa wali.

Namun, hal itu ditanggapi dengan mengemukakan kemungkita,

perempuan itu tidak memiliki wali khusus, sementara imam

(pemimpin) adalah wali bagi siapa yang tidak memiliki wali'

Hadits ini dijadikan dalil tentang bolehnya suami menikmati

kecantikan istrinya dan apa yang dibeli dengan matrarnya. Hal

ini didasarkan kepada sabda beliau SAW, "Jika engkau

memakainya", padahal diketatrui separuh dari sarung itu adalafu

milik istrinya. Nabi SAW tidak melarang laki-laki tersebut

memanfaatkan separuh sarung yang dimiliki istrinya, bahkan

beliau sAw memperbolehkan memakai sarung itu. Hanya saja

terjadi larangan karena si laki-laki tidak memiliki kain lain.

Demikian dikatakan Abu Muhammad bin Abuzaid. Namun, hal

ini ditanggapi Iyadh dan selainnya bahwa konteks hadits

menunjukkan batrwa yang dimaksud adalah tidak mungkin

memakai setengatr dari sanrng tersebut, bukan untuk

memperbolehkan memakai seluruhnya' Namun, apa yang

menghalangi bila dipahami masing-masing dari keduanya

30.

31.

I

I
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memakainya bergantian karena semuanya memiliki hak, tetapi

karena tak ada pada laki-laki itu sesuatu yang menutupi dirinya
di saat istrinya memakainya, maka Nabi SAW bersabda

kepadanya, "Jika dia memakainya, maka engkau akan duduk

tidakmemakai sarung."

32. Diperbolehkan memusyawarahkan urusan mahar.

33. Perempuan boleh meminang laki-laki untuk menikahinya.

34. Tidak wajib bagi muslim menjaga dirinya dengan menikah

sebagaimana wajib baginya memenuhi kebutuhan makan dan

minum.

Ibnu At-Tin berkata setelatr menyebutkan faidah-faidatr hadits,

"Inilah pelajaran yang dapat diarnbil, dan sebagian besarnya

disebutkan oleh Imam Bukhari dalam judul-judul bab di kitab

Shahihnya." Saya (Ibnu Hajar) katakan, saya telah memerinci judul-
judul bab Imam Bukhari yang didasarkannya kepada selain hadits di
atas. Barangsiapa mencermati penjelasan saya di tempat ini akan

mengetahui bahwa faidah hadits melebihi jumlatr yang disebutkan.

Kemudian didapatkan pernyataan tekstual bahwa Nabi SAW
menikatrkan seorang perempuan dengan mahar cincin besi. Ini
merupakan hikmah penyebutan cincin besi dan bukan benda-benda
lainnya. Al Baghawi meriwayatkan dalam kitab Mu jam Ash-

Shahabah dari Al Qa'nabi, dari Husain bin Abdullatr bin Dhamirah,

dari bapaknya, dari kakeknya, "sesungguhnya seorang laki-laki
berkata, 'Wahai Rasulullah, nikahkanlah aku dengan fulanah'. Beliau
berkata, 'Apa yang engkau berikan kepadanya sebagai mahar?' Dia
berkata, 'Tidak ada sesuatu yang aku miliki'. Beliau SAW bertanya,
'Siapa pemilik cincin ini?' Dia menjawab, 'Ini milikku'. Beliau
bersabd4 'Beriknnlah kepadanya'. Lalu Nabi SAW pun

menikahkannya." Meski hadits ini lemah dari segi sanad namun

mungkin dimaksudkan untuk dijadikan pegangan secara garis besar.
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52. Mahar Berupa Barang dan Cincin Besi

1ylJti *rya\,,k dtoi * i,y *
*)- u it*;

5150. Dari Satral bin Sa'ad, batrwa Nabi SAW bersabda kepada

seorang laki-laki, "Meniknhlah meskipun dengan (mahar) cincin

besi. "

Keteranean Hadits:

(Bab mahar berupa barang dan cincin besi). Kxa, al 'uruudh

adalah bentuk jamak dari kata al 'ardh, yaitu lawan daripada an-naqd

(uang). Kalimat "dan cincin besi", merupakan gaya bahasa menyebut

yang l<husus sesudatr kata yang umum, karena cincin besi termasuk

barang. Judul bab ini dianrbil dari hadits pada bab ini pula. Adapun

yang berke,naan dengan cincin disebutkan secara tekstual, sedangkan

yang berkenaan dengan barang hanya di ikutkan ke'pada cincin. Pada

bagian awal pembatrasan tentang nikah disebutkan hadits Ibnu Mas'ud,

y?uraf;l Sf il a'rgltll (beliau memberi keringanan kepada kami

untuk menikahi perempuan dengan mahar berupa luin). Pada bab

sebelumnyatelatr disebutkan sejumlah hadits mengenai hal itu.

Imam Bukhari meriwayatkan hadits di bab ini dari Yahya, dari

Waki', dari Sufyan, dari Abu Hazim, dari Sahal bin Sa'ad. Yahya

yang dimaksud adalah lbnu Musa seperti ditegaskan Ibnu As-Sakan.

Adapun Sufyan adatatr Ats-Tsauri.

)* b fili,,.!i U:i ,,9j. )a laetiau bersabda kepada seorang

laki-laki, "Menilahlah meskipun dengan [maharJ cincin besi"). lni
adalah ringkasan hadits panjang yang disebutkan sebelumnya. Saya

sudatr menyebutkan periwayat yang menukilnya dengan panjang lebar
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dari Ats-Tsauri, yaitu Abdurrazzaq. Akan tetapi Imam Bukhari

menggandengkan riwayatnya dengan Ma'mar. Ibnu Majah

meriwayatkannya dari Sufyan Ats-Tsauri dengan redaksi lebih

lengkap dibandingkan di tempat ini.

53. Syarat-syarat dalam Pernikahan

'..o . , c ,tc IfiH i )*tt ,:lu: ,gsiht'v g$t e* :; Jtt)

f:;G, d *b ;G ,:; Lb" ?i pt ,:tL\, ,* ult .-;
'J.i; 'G,Gt't 'e:'bt ;.* :sv ';ii

Umar berkata, "Tetapnya hak-hak itu adalah ketika adanya

syarat-syarat." Al Miswar bin Makhramatr berkat4 eer{ku mendengar

Rasulullah SAW menyebut menantunya dan dia memujinya karena

hubungannya yang baik. Beliau bersabd4 "Dia berbicara denganht

dan jujur kepadalru, dia befanji kepadaht dan memenuhi janjinya
untukku."

!;ht'n'A'ri tr'6;i itt',ri {.\,t ,t* ,;t ;" -e'*
'e:it Yr'llil, j;'" e;t;; of

5151. Dari Uqbatr, dari Nabi SAW, beliau bersabd4 "Syarat

yang lebih berhak untuk kamu penuhi adalah syarat yang dapat kamu
j adilran untuk menghalallan kemaluan/kehormatan (syarat nilcah). "

Keteranean Hadits:

(Bab syarat-syarat dalam pernikahan). Maksudny4 syarat-

syarat yang dihalalkan dan dijadikan pedoman. Pada pembahasan
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tentang syarat-syarat, Imam Buk*lari telatr menyebutkan satu bab

dengan judul "Syarat-syarat mahar ketika akad nikah", lalu dia

menyebutkai atsar yang dikutip secara mu'allaq di tempat ini dan

juga hadits maushul di atas.

glA, * Oy,St *6'fr')Vi lUmar berkata, "Tetapnya hak-

hak itu adalah ketika adanya syarat-syarat"). Pernyataan ini dinukil

Sa'id bin Manshur dengan sanad yarg maushul, dari Ismail bin

Ubaidillah -yakni Ibnu Abu Al Muhajir- dari Abdunahman bin

Ghanm, dia berkata, "l\ku berada bersama Umar dam kedua lututku

menyentuh lututnya, tiba-tiba seorang laki-laki datang dan berkata,

'Wahai Amirul Mukminin, aku menikahi perempuan ini dan aku

mempersyaratkan kepadanya tempat tinggalnya, dan sesungguhnya

aku telah membuat keputusan terhadap perkaraku -atau urusanku-

untuk pindah ke negeri ini dan ini'. Umar berkata, 'Baginya syarat

yang ditetapkan untuknya'. Laki-laki itu berkata, 'Binasalah kaum

laki-laki, karena tidaklah seorang perempuan menginginkan

menceraikan suaminya melainkan dia menceraikannya'. Umar

berkata, 'Orang-orang mulcnin sesuai dengan syarat-syarat mereka, di

saat terputusnya hak-hak mereka'." Pada bab syarat-syarat disebutkan

melalui jalur lain dari Ibnu Abu Al Muhajir sama seperti ini, hanya

saja di bagian akhirnya dikatakan, "IJmar berkata, 'Sesungguhnya

tetapnya hak-hak itu adalah ketika adanya syarat-syarat dan baginya

apa yang engkau persyaratkan'."

Ab'i ,:.k jti pj * h' ,,l; olr |>;l; ,6fr i 3'i+it',]ltt:

# (Al Miswar bin Makhramah berkata, "Alan mendengar Nabi SAW

menyebutlrnn menantunya dan dia memujinya'). Bagian ini dinukil

terdahulu melalui jalur yang maushul pada pembahasan tentang

keutamaan ketika membahas Abu Al Ash bin Ar-Rabi' . Dia adalah

menantu yang dimaksud di teinpat ini. Saya sudatr menjelaskan di

tempat itu keterangan tentang nasabnya dan maksud dari kalimat "Dia
berbicara kepadaku dan jujur kepadaku." Lalu akan disebutkan lagi
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penjelasannya lebih detail di bab-bab tentang cemburu pada akhir
pembahasan tentang nikah. Adapun maksud penyebutannya di tempat

ini terdapat pada pujian Nabi SAW kepadanya disebabkan sikapnya

memenuhi apa yang ia telah persyaratkan kepadanya.

Imam Bukhari meriwayatkan hadits di bab ini dari Abu Al
Walid Hisyam bin Abdul Malik, dari Al-Laits, dari Yazid bin Abu
Habib, dari Abu Al Khair, dari Uqbah. Abu Al Walid adalah Ath-
Thayalisi. Pada sanad ini dikatakan, "Dari Yazid bin Abu Habib",

sementara pada pembahasan tentang syarat-syarat disebutkan, "Yazid
bin Abu Habib menceritakan kepadaku." Adapun Abu Al Khair
adalalr Martsad bin Abdullah Al Yazni, sedangkan Uqbah adalah Ibnu
Amir Al Juhani.

yr, jt j'ol lr;Tr';r'&jl 6',91 (Syarat yang paling berhak untuk

kamu penuhi). Dalam riwayat Abdullah bin Yusuf disebutkan, 
ty;i

gr tij i1 tipt gyarat yang paling patut untuk kamu penuhi).

Sementara dalam riwayat Muslim dari jalur Abdul Hamid bin Ja'far,
dari Yazid bin Abu Habib, .r) Ai'of :ript'g7i 6yarat yang paling

patut untuk dipenuhi).

Apt *.'$,a,t 6 (Apa-apa yang dapai kamu jadilran untuk

menghalalkan kamaluanl. Yakni syarat-syarat paling berhak untuk
dipenuhi adalah syarat-syarat dalam pernikahan, karena urusanya
lebih hati-hati dan persoalanya lebih rumit. Al Khaththabi berkata,
"Syarat-syarat dalam pernikatran berbeda-beda, di antaranya ada yang
wajib dipenuhi menurut kesepakatan, dan ia adalah apa yang
diperintatrkan Allah berupa menahan dengan cara yang ma'ruf atau

melepaskan dengan cara yang bagus, dan inilah yang dipatrami oleh
sebagian ulama dari hadits di atas. Di antaranya ada yang tidak perlu
ditepati menurut kesepakatan, seperti permintaan istri agar

menceraikan istri yang lainny4 sebagaimanp akan disebutkan pada

bab berikutnya. Di antaranya pula ada yang diperselisihkan, seperti
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mempersyaratkan agar tidak menikatr atau tidak mengarnbil istri selir,

atau tidak memindahkannya dari rumahnya ke rumah suaminya."

Dalam madzhab Syaf i disebutkan, "Syaxat-syarat dalam

pernikahan terdiri dari dua macam, di antaranya ada yang kembali

kepada matrar maka wajib ditunaikan, dan ada yang di luar mahar

maka berbeda-beda hukumnya, seperti yang berkaitan dengan hak

suami sebagaimana yang akan dijelaskan. Ada pula yang

dipersyaratkan oleh orang yang melakukan akad untuk dirinya diluar

mahar. Sebagian mereka menyebutnya hilwan." Dikatakan ia untuk

perempuan secara mutlak, dan inilatr yang dikatakan Atha' dan

sebagian tabi'in, dernikian juga perkataan Ats-Tsauri dan Abu Ubaid.

Dikatakan lagi bahwa ia untuk siapa yang mempersyaratkannya.

Pendapat ini dikemukakan Masruq dan Ali bin Al Husain. Sebagian

lagi mengatakan ia khusus bagi bapak dan tidak berlaku bagi para wali
yang lain.

Asy-Syaf i berkata, "Jika terjadi pada saat akad maka

perempuan wajib mendapatkan mahar mitsl (matrar yang biasa

diberikan kepada perempuan sepertinya), dan jika terjadi di luar akad

maka tidak wajib." Namun, Imam Malik berkata, "Jika terjadi pada

saat akad, maka ia termasuk bagian mahar, tetapi bila terjadi di luar

akad maka ia untuk siapa yang dihibalrkan kepadanya." Keterangan

seperti ini disebutkan dalam hadits marfu' yang dikutip An-Nasa'i
dari Ibnu Juraij, dari Amr bin Syu'aib, dari bapaknya, dari Abdullah

bin Amr bin Al Ash, Jb |*"k ,r.i\ 6fi ,:Jti '*t $; 1,' ;a 7r oi

',f.'# 9&! z;,:*'$;.ie 6i ,t+i r,i 9,<:st * ,# rV'ti ,,V \1 o*
,';Zt 'ti ,a;l h"jr y) ifi u, 'eii ,i4Zl 6esunguhnya Nabi SAW

bersabda, "Siapa saja di antara perempuan yang menikah atas dasar

mahar, hiba'(maskawin), atau iddah (perabotan), sebelum perniknhan

dilatlafilmn, makn itu menjadi milik perempuan, adapun sesudah

perniknhan dilatlathkan maka hal itu untuk siapa yang diberilcan

kepadanya, dan yang paling patut dimuliakan oleh seseorang adalah
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anak perempuannya atau saudara perempuannya"). Al Baihaqi

meriwayatkan dari Hajjaj bin Atha', dari Amr bin Syu'aib, dari

Urwah, dari Aisyah sama sepertinya.

At-Tirmidzi berkata sesudah mengutip hadits ini, "Hal ini
dipraktekkan sebagian ahli ilmu di kalangan sahabat, di antaranya

IJmar." Dia berkata, "Apabila seorang laki-laki menikatri seorang

perempuan dan mempersyaratkannya untuk tidak mengeluarkannya

dari rumahnya, maka itu menjadi keharusan baginya." Ini juga yang

dikatakan Asy-Syafi'i, Ahmad, dan Ishaq. Demikian pernyataan At-
Tirmidzi. Namun nukilan pernyataan ini berasal dari Asy-Syafi'i dan

termasuk perkara yang aneh. Bahkan hadits ini dalam madzhab

mereka dipahami dalam arti syarat-syarat yang tidak menyelisihi

konsekuensi pernikahan dan bahkan termasuk bagian konsekuensi

serta maksud-maksudnya, seperti mempersyaratkan mempergaulinya

dengan baik, memberi nafkah, memberi pakaian, tempat tinggal, dan

tidak mengurangi sesuatupun dari haknya berupa pembagian giliran
dan sebagainya. Begitu pula persyaratan seorang laki-laki kepada

istrinya untuk tidak keluar dari rumah kecuali dengan izinnya, tidak
menghindar atau menolak jika diajak melakukan hubungan intim,
tidak boleh membelanjakan hartanya kecuali dengan keridhaannya,

serta hal-hal yang seperti itu. Adapun syarat yang menafikkan
konsekuensi pernikahan, seperti tidak membagi giliran untuknya,
tidak menikah lagi, tidak mau memberikan nafkah, atau yang seperti

itu, maka tidak wajib dipenuhi. Bahkan jika terjadi pada konteks akad

maka itu telah mencukupi dan pernikahan dianggap sah, lalu diberikan
mahar mitsl. Dalam pandangan yang lain dikatakan wajib diberikan
mahar yang disebutkan saat akad dan tidak ada pengaruh apapun bagi
syarat-syarat seperti itu. Namun dalam salatr satu pernyataan Imam
Asy-Syaf i dikatakan bahwa pemikatran yang demikian dianggap

batal.

Imam Ahmad dan sekelompok ulama berkata, "Semua syarat

wajib dipenuhi secara mutlak." Sementara itu Ibnu Daqiq Al Id
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mempermasalahkannya dalam memahami hadits ini sebagai syarat

pemikahan. Dia berkat4 '?erkara-perkara itu tidak memberi pengaruh

pada syarat-syarat tentang kewajibannya, maka tidak perlu

mengaitkan hukum dengan syarat-syaratnya. Sementara konteks

hadits mengindikasikan bahwa perkara tersebut bertentangan dengan

hal itu, karena kalimat, "syarat yang paling patut", berkonsekuensi

sebagian syarat perlu dipenuhi dan sebagian lagi lebih patut untuk

dipenuhi. Syarat-syarat merupakan konsekuensi akad yang memiliki

kesamaan dalam hal kewajiban dan pemenuhan. At-Tirmidzibetkata,

"Ali berkata, 'syarat Allah telah mendahului syaratnya'." Dia berkata

pula, "Ini adalah perkataan Ats-Tsauri dan sebagian ulama Kufah'

Maksudnya, dalam hadits itu yang dimaksudkan adalah syarat-syarat

yang di perbolehkan bukan yang terlarang."

Kemudian te{adi perbedaan riwayat dari umar. Ibnu Wahab

mengutip dengan sanad yangjayyid dari Ubaid bin As-Sabbaq, bahwa

seorang laki-laki menikahi seorang perempuan, lalu si perempuan

mempersyaratkan kepada suaminya agar tidak mengeluarkannya dari

tempat tinggalnya, kemudian mereka mengajukan perkara tersebut

kepada umil, maka Umar menggugurkan syarat dan berkata,

"Perempuan bersama suaminya." Abu Ubaid berkata, "Terjadi

pertentangan riwayat-riwayat dari Umar mengenai hal ini. Pandangan

pertama juga dinukil dari Amr bin Al Ash, dan di kalangan tabi'in

adalah Thawus, Abu Asy-Sya'tsa', dan ini juga merupakan pendapat

Al Auza'i. Sementara Al-Laits, Ats-Tsauri, dan mayoritas ulama

lainya berpandangan sama seperti pendapat Ali. Sampai mahar

perempuan yang setaraf dengan perempuan yang dinikahi adalah

seratus (dinar) misatnya, namun si perempuan ridha diberi lima puluh

(dinar) dengan syarat tidak mengeluarkannya dari tempatnya, maka

boleh bagi si laki-laki mengeluarkannya dan tidak ada yang hanrs

dipenuhinya kecuali mahar yang disebutkan saat akad."

Para ularta madzhab Hanafi berkata, "Boleh baginya

(perempuanlmeminta kembali dari suaminyaapa yang telah dikurangi
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dari mahamya." Asy-Syaf i berkata,'?emikahan dinyatakan sah dan

syarat-syarat ditinggalkan, namun menjadi keharusan bagi suami

untuk membayar mahar mitsl." Dinukil pula darinya batrwa

pernikahan seperti itu sah dan perempuan berhak mendapatkan semua

mahar. Abu Ubaid berkata, "Pendapat yang kami ambil dan dipegang

bahwasanya kami memerintahkan kepada si laki-laki memenuhi

syaratnya tapi tidak mewajibkannya." Dia berkata pula, "Mereka telah

sepakat jika perempuan mempersyaratkan kepada suaminya agar tidak
menggaulinya, maka hal itu tidak wajib dipenuhi, demikian juga

dengan perkara di atas." Di antara perkara yang menguatkan untuk

memahami hadits Uqbah dalam konteks nadb (anjuran) adalah

keterangan yang akan disebutkan pada hadits Aisyatr tentang kisah

Barirah, ,y6.'fi I' y9 e'A y? ,Y (Semua syarat yang tidak ada

dalam kitab Allah, makn ia adalah batil). Sementara hubungan intim
dan mendapatkan ketenangan serta lainnya termaksud hak-hak suami,
jika dipersyaratkan kepadanya untuk menggugurkan salatr satu

darinya, maka ini termaksud syarat yang tidak ada dalam kitab Allatr
sehingga dianggap batal.

Pada pembahasan tentang jual-beli disebutkan isyarat kepada

hadits, tt, r? i|a7 ,yi 6?\t ,er?'* tt:i,*lii lorang-orang

muslim menurut syarat-syarat mereka kecuali syarat yang
menghalalkan perkara yang haram dan mengharamkan perkara yang
halal). Begitu pula hadits, '6it :iti t, e" '+ i'::J!ii lorang-
orang muslim sesuai syarat-syarat mereka selama sesuai dengan

kebenaran). Ath-Thabarani me*wayatkan di kitab Ash-Shaghir
dengan sanad yarg hasan dari Jabir, "?t'*L, Pt # Xnt ,r,; ,!r'iti
V,Ja ,i:i,;.'U:ji t';ti,g:l*V;1,16 )\r i.irSt *..,4;
'CA 1 ut'ot ,'{i * ht ,}b (Nabi SAW meminang (Jmmu

Mubasysyir binti Al Bara' bin Ma'rur, lalu dia berlata,
"Sesunguhnya aku mempersyaratkan kepada suamilru bahwa aku
tidak menikah lasi sepeninggalnya." Nabi SAW bersabda,
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"sesungguhnya yang demikian tidak diperkenankan"). Al Muhibb

Ath-Thabari membuat judul bab untuk hadits ini, "Disukai

memberikan mahar sebelum hubungan suami-iski." Namun

pengambilan kesimpulan atas perkara ini dari hadits tersebut masih

tampak samif.

54. Syarat-syarat yang tidak llalal dalam Pernikahan

q*t 1il'bi17r up | :2ji; ;.l'Jts)

Ibnu Mas'ud berkata, "l*g*lrt- seorang perempuan

mempersyaratkan untuk menceraikan saudarinya."

kt ,,Su'.r : *?" ;* Ct * &hr *>rr;; di r
.t1)'r'j.6 e 6v ,6e a;u,Wi CI\L ,lr-ii;y

5152. Dari Abu Hurairah RA, dari Nabi SAW beliau bersabda,

"Tidak halal bagi seorang perempuan minta (seorang suami) untuk

mencerailran saudarinya (istrinya) agar dia dapat mengosongknn isi
piringnya (menempati posisinya fmeniknhinyaJ), karena

sesungguhnya untulrnya apa yang telah ditetaplwn baginya."

Keterangan Hadits:

(Bab syarat-syarat yang tidak halal dalam pernikahan). Judul

bab ini merupakan isyarat pengkhususan hadits terdatrulu tentang

keumuman anjuran memenuhi syarat yang dibolehkan, bukan yang

dilarang, karena syarat-syarat yang rusak tidak halal untuk dipenuhi,

sehingga tidak sesuai bila dianjurkan.
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$l i*,b'af;St f .*s | :1j,; ,it ,5,6i (Ibnu Mas,ud berkata,

"Janganlah seorang perempuon mensyaratkan (kepada seorang

suami) untuk menceraikan saudarinya (istrinya)"). Demikianlah

Imam Bukhari menyebutkan pernyataan ini dengan sanad yang

mu'allaq dari Ibnu Mas'ud. Namun saya akan jelaskan bahwa lafazh
seperti ini tercantum pada sebagian jalur hadits marfu' dari Abu
Hurairah. Seakan-akan ketika redaksi ini tidak dia dapati dinukil
secara marfu ', maka dia hanya mengisyaratkan melalui jah,tr mu'allaq
sebagai pemberitahuan bahwa maknanya adalah sama.

q ,:n 6 q 6y ,ty:itb L*.$i oy,t, ,Sw ii;,U J74l, (ridak

halal bagi seorang perempuan minta [seorang suamiJ untuk

mencerailran saudarinya [istrinya| agar dia dapat mengosongl<an isi
piringnya [menempati posisinya [menikahinyaJ, karena sesungguhnya

untulcttya apa yang telah di tetapkan bagtnya). Demikian disebutkan

Imam Bukhari dengan redaksi ini. Abu Nu'aim meriwayatkan dalam

kitab Al Mustakhraj melalui Ibnu Al Junaid, dari Llbaidillah bin Musa

(guru Imam Bukhari dalam riwayat ini) dengan redaksi, ii;y'&-t
arq gi3. riti Otl Jr,g,|'ol gia"* patut bagi seorang perempuan

mempersyaratkan [seorang suamiJ untuk menceraiknn saudarinya

fistrinyal agar dapat membalikknn bejananya [menempati
posisinyaJ). Demikian diriwayatkan Al Baihaqi, dari Abu Hatim Ar-
Razi, dari lJbaidillah bin Mus4 tetapi dia menggunakna kata dfr I
(tidak patut), sebagai ganti dari kata'S !, d* digunakan juga kata

g1*l (untuk membalikkan). Al Ismaili meriwayatkan dari Yahya bin

Zakaiya bin Abu Za'idah, dari bapaknya dengan lafazh yang sama

seperti riwayat Ibnu Al Junaid, tetapi disebutkan dengan kata 1ii{3.

(untuk membalikkan). Maka inilah yang akurat melalui jalur ini dari
riwayat Abu Salamah, dari Abu Hurairah.

Al Baihaqi meriwayatkan dari Ahmad bin Ibrahim bin Milhan,
dari Al-Laits dari Ja'far bin Rabi'ah, dari Al A'raj, dari Abu llurairatr,
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datam hadits panjang yang di bagian awalnya disebutkan , - ,Pt n;54

td t:i G t4 6ty;Citb t4*t;e ;st eF. t4,>l o* i?p Su \ -*P.')

(Jauhitah lramu terhadap prasangkn4an di dalamnya disebutkan-

dan janganlah seorang perempuan meminta [seorang suami] untuk

menceraikan saudarinya [istrinya] agar dapat mengosongkan bejana

saudarinya, dan agar dia dapat menikah fdengan laki-laki itu],

karena sesungguhnya bagtnya apa yang telah ditakdirknn untulcnya).

Hal ini mirip dengan redaksi yang disebutkan Al Bukhari di tempat

ini. Kemudian Imam Bukhari meriwayatkan dari awal hadits hingga

lafazh, '!7" ji *- ,P (hingga dia menikahi atau meninggalknn)'

Saya telah menyitir tentang ini dalam pembahasan terdahulu pada bab

"Tidak boleh Meminang Perempuan yang Dipinang Saudatattya."

Mungkin ubaidillah bin Musa menceritakannya dengan dua lafazh

sekaligus, atau terjadi percampuran dari satu matan (teks hadits)

kepada matan yang lain.

Pada pembahasan tentang takdir akan disebutkan dari riwayat

/+bu Az-Zinad, dari Al A'raj, dari Abu Hurairah, OIA lfit )U ,
q j:i ti q 6y ,:C.$3 $;ea L;t;:-a. q,7l gangantah seorang

perempuan meminta [seorang suamiJ untuk menceraikan saudarinya

[istrinyal agar dapat menempati posisinya dan menikah dengan laki-

laki itu, karena sesungguhnya baginya apa yang telah di takdirkan

untulcnya). Sementara pada pembahasan tentang jual-beli dikutip dari

Az-Zrilrt'., dri Ibnu Al Musayyab, dari Abu Hurairah 
-sehubungan

hadits ini- dan di bagian awalnya disebutkan , * ?ot p l' Jh e
)q. *6'6bi'&i \ot"lullah SAW melarang orang kota menjual

untuk orang dusun),lalu di bagran akhir disebutkan, O>VilVr )*'li
UYt C.6 Ui?,tir7l 6anganlah seorang perempuan meminta [seorang

suamiJ untuk menceraikan saudarinya [istrinyal agar dapat

membalilrlan apayang ada dalam bejananya [menduduki posisinyaJ).
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(Tidak halal). Ini merupakan pemyataan sangat tegas

yang menunjukkan keharaman hal itu. Namun, ia dipahami dalam

konteks tidak ada sebab yang membolehkannya. Adapun bila ada

sebab yang membolehkan, seperti kecurigaan perempuan tersebut

tidak patut menjadi istri bagi si laki-laki, maka tentu saja dibolehkan
bagi perempuan lain meminta kepada suami perempuan tersebut untuk
menceraikannya, dan ini masuk kategori nasehat. Atau permintaan

cerai untuk menghindari kemudaratan pada diri si istri, atau juga pada

diri suami. Atau karena permintaan cerai ifu disertai imbalan

sementara suami menginginkarulya, maka hukumnya sama seperti

khulu' (permintaan cerai dari pihak istri) bersama perempuan yang

tidak terikat pernikahan, atau maksud-maksud lain yang sangat

banyak dan berbeda-beda.

Ibnu Habib berkata, '?ara ulama memahami larangan dalam
hadits ini bersifat nadb (anjtxan). Sekiranya seseorang melakukan

demikian, maka pernikahannya tidak dibatalkan." Akan tetapi
pemyataan ini ditanggapi Ibnu Baththal. Dia berkata, "Penafian

kehalalan jelas menunjukkan pengharaman." Namun, tentu saja tidak
harus memutuskan pernikahan. Hanya saja terdapat kecaman keras

terhadap perempuan yang meminta orang lairi untuk menceraikan
iskinya, tetapi hendaknya dia ridha dengan apa yang diberikan Allatr
kepadanya.

adalah larangan terhadap perempuan yang bukan istri merninta kepada

seorang laki-laki agar menceraikan istrinya, lalu menikatri dirinya
sehingga nafkah perempuan yang menjadi iski tersebut berpindah
kepadanya, demikian juga dengan perlakuan yang ma'ruf darr
pergaulan dari laki-laki tersebut, maka perkara ini diungkapkan
dengan perkataanya, "membalikftan apa yang ada dalam bejananya".
Dia berkata pula, "Maksud kata 'saudarinya' adalah perempuan

selainnya; baik saudarinya dari segi nasab, susuan, atau dalam agama,

termasuk wanita kafir dalam segi hukum, meskipun bukan saudara

Jr'- r
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seagama. Memasukkan orang kafir dalam cakupan hadits itu mungkin

karena penyebutan 'saudari' didasarkan pada kondisi umum, atau

mungkin juga wanita kafir adalah saudari wanita muslimah sebagai

seszrma perempuan.

Ibnu Abdul Barr memahami kata 'saudari' di sini dengan arti

'perempuan yang dimadu'. Dia berkata, "Di sini terdapat pemahaman

bahwa bagi seorang perempuan tidak patut meminta ke'pada suaminya

agar menceraikan istrinya yang lain dengan maksud agar dia dapat

memiliki laki-laki itu sendirian. Namun pematraman ,i"i. hyY?

mungkin diterapkan pada riwayat yang mengatakan, Oyl' ailt J'U's I
t4t?i (janganlah seorang perempuan meminta menceraiknn

saudarinya), adapun riwayat yang terdapat kalimat bersyarat, maka

secara zhahir berkenaan dengan perempuan yang bukan istri, dan

asumsi ini dikuatkan oleh lafazh,'#.i (dan agar dia dapat menil<ah),

yakni agar dia dapat menikatri suami tersebut tanpa mempersyaratkan

supaya menceraikan istri sebelumnya. Atas dasar ini maka yang

dimaksud dengan 'saudari' adalah saudari seagama. Kesimpulan ini

dikuatkan juga oleh keterangan tarnbahan Ibnu Hibban, dimana pada

bagian akhir jalur Abu Katsir, dari Abu Hurairah dinukil, itir ifu f
al:iir |*t':{.;lj.,j.Jlt'oti t1;irb t-;u. q+l Or.,b (ianganlah seorans

perempuan meminta [seorang suamiJ untuk menceraikan saudarinya

agar dapat mengosongknn piringnya [menempati posisinyaJ, karena

seorang m:uslimah adalah saudari muslimah yang lain). Pada bab

"seorang laki-laki tidak boleh meminang perempuan yang dipinang

saudaranya", disebutkan nukilan perselisihan dari Ats-Tsauri dan

sebagian ulama madzhab Syaf i, bahwa yang demikian khusus bagi

muslimah. Ini pula yang ditegaskan Abu Syaikh dalam kitab An-

Niknh, lalu akan disebutkan pernyataan serupa di tempat ini.

Kemudian akan dikutip pendapat Ibnu Al Qasim, batrwa larangan itu

dikecualikan, jika yang diminta untuk diceraikan itu adalah

perempuan fasik. Adapun pendapat jumhur tidak membedakannya.
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W,b t_F. (Agar dia dapat mengosongkon piringnya

[menempati posisinyafl. ln menafsirkan maksud, ,FS (untuk

memb aliklrnn) . la mengacu pada pola kata' istif al' dari kata,' lmfa' tu
al inaa', artinya aku membalikkan bejana dan membuang apa yang

ada di dalamnya. Demikian juga dengan kata'yalcfa'u'. Kemudian
kata 'affa'tu al inaa' terkadang diberi makna 'aku memiringkan
bejana'. Makna seperti ini terdapat dalam riwayat Ibnu Al Musayyab,
'litulfi'a'. Ada juga yang berpendapat maknanya adalatr, 'aku
menelungkupkannya'.

Maksud 'shahfatr' (piring) dalam hadits ini adalah apa yang

didapatkan dari suami, sebagaimana disebutkan dalam perkataan An-
Nawawi. Penulis kitab An-Nihayah berkata, "Ash-Shahfah adalatr

bejana seperti piring yang datar." Dia berkata pula, "Ini adalah
permisalan, dan maksudnya memberi gambaran tentang keinginan
atau kemauan untuk memiliki sendiri bagiannya, sehingga seperti
orang yang membalikkan bejana orang lain di bejananya." Ath-Thaibi
berkata, "Ini adalah kalimat isti'arah (kalimat yang dipakai bukan
dalam arti yang sebenarnya) berbentuk permisalan. pada kalimat ini
'bagian' dan 'kebakhilan' seorang ishi diserupakan dengan piring dan
kesenangan menikmati makanan-makanan lezat yang diletakkan
dalam piring itu. Kemudian perpisatran yang menyebabkan adanya
perceraian diserupakan dengan menghilangkan makanan tersebut dari
piring.

'#: (dan agar dia dapat menikah). Kata ini diberi kasrah pada

huruf lam dan sukun pada huruf ha' sebagai kata kerja perintah.
Namun bisa juga diberi fathah atas dasar dikaitkan dengan kata
'litaktafi'a', sehingga ia menjadi sebab bagr permintaan cerai.
Menurut versi ini huruf lamharus diberi tanda kasrah. Kemungkinan
yang di maksud adalah; hendaknya laki-laki tersebut menikah tanpa
harus mengeluarkan istrinya yang telah ada dari ikatan pernikatran
dengannya, bahkan hendaknya ia menyerahkan urusan dalam hal itu
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ke,pada apa yang telah ditakdirkan Allah. oleh karena itu, kalimat

tersebut ditutup dengan perkataannya, "Hanya saja baginya apa yang

telah di takdirkan untuknya", sebagai isyarat bahwa meski perempuan

ifu meminta perkara tersebut dan memaksanya serta

mempersyaratkanya, maka sesungguhnya yang demikian itu tidak

akan terjadi kecuali apa yang telah ditakdirkan Allah, sehingga dia

patut untuk tidak menjerumuskan dirinya dalam perbuatan terlarang

ini, yangmana tidak akan terjadi sesuatu padanya menurut

kehendaknya semata. Pengertian ini termasuk perkara yang

menguatkan batrwa saudara dari segi nasab atau susuan tidak masuk

dalam cakupan ini. Ada juga kemungkinan maksudnya, "Hendaklah

perempuan itu menikahi laki-laki lain dan berpaling dari laki-laki

yang beristri ini." Atau mungkin yang dimaksud mencakup kedua

perkara itu sekaligus. Maka maknanya; hendalarya perempuan itu

menikatr dengan siapa yang mudah baginya, jika istri lakiJaki yang

hendak dinikahinya tidak memiliki hubungan keluarga dengarurya,

maka dia boleh menikah dengan laki-laki itu, tapi jika istri laki-laki

yang dimaksud adalah saudarinya dari segi nasab (atau susuan) maka

hendaklah diamenikatr dengan laki-laki lain.

55. Shufrah (wangi-wangian yang berwarna kuning) Bagi Orang
yang Menikah

*3rlLiit-+UtV /'* i '#'St *;r:':
Hal ini diriwayatkan oleh Abdunatrman bin Auf dari Nabi SAW.

Jtie )'* i i;:;t:t?'ol :^u ?nt sr, '.)JY i ,/'*
ii * ;nr Jy, td ,r;, ;i i;'&i #\t ,)* *t );,

L
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YA\'e"€ ,iC ,;i\r;
'*V:ti,&i*ht * )ot

if:;t 7':i ^ft;pG ,&, *
J;, Jv ,;i u gti d; :Jts

.rl *)
5153. Dari Anas bin Malik RA, "Bahwasanya Abdurratrman bin

Auf datang kepada Rasulullatr sAw dan terdapat bekas shufrah,maka
Rasulullah bertanya kepadanya dan dia pun mengabarkan bahwa
dirinya telah menikahi seorang perempuan Anshar. Beliau bersabda,
'Berapa yang engkau berikan kepadanya?' Dia menjawab, .Emas

seberat biji (kurma)'. Rasulullah SAW bersabda, 'Buatlah walimah
meskipun dengan (menyembelih) seekor kambing'.-

Keteransan Hadits:

(Bab shufrah untuk orang yang menikah). Demikian Imam
Bukhari mengaitkan masalah shufrah dengan orang yang menikah.
Hal itu sebagai isyarat untuk mengkompromikan hadits di bab ini
dengan hadits larangan memakai zafaran (tumbuhan pewarna) bagi
laki-laki. Hal ini akan dijelaskan kemudian.

Pt * Xn' ,* 4t f )f i. *}t * 'otjti (Hat ini
diriwayatlran Abdurrahman bin Auf dari Nabi sAlv). lmarn Bukhari
hendak mengisyaratkan hadits ini kepada hadits Abdurrahman bin Auf
yang telah dinukil dengan sanad yang maushur diawal pembahasan
tentang jual-beli. Dalam hadits itu disebutkan,ttKetika kami sampai di
Madinah-lalu disebutkan hadits selengkapny4 dan di dalamnya
dikatakan-lbdunahman bin Auf datang dan padanya terdapat
shufrah. Beliau bertanya, "Apakah englau telah menikah?', Dia
menjawab, "Benar!".Imam Bukhari menyebutkan kisah ini pada bab
di atas melalui jalur Malik, dari Humaid, secara ringkas. Adapun
penjelasannya secara detail akan dipaparkan pada bab "walimalr
walaupun (menyembelih) seekor kambing',.
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56. Bab

'&\:u ,:\3j.*3 itliit ,)*'o;t;:iiSG /'* ,#'*
q'F rrri';,;L,:citttt'&-K ce at o*$it
"ri 'i;t qr\i | '&i ,,;*., o?j ,u,*,t'i 'i J;t-i tL:i-

gtnrri
5154. Dari Humaid, dari Anas dia berkata, 'Nabi SAW

mengadakan walimah saat menikahi Zainab dan meluaskan kebaikan

kepada kaum muslimin. Beliau keluar sebagaimana yang biasa beliau

lakukan ketika menikah, lalu mendatangi kamar-kamar Umahattul

Mukminin, berdoa untuk mereka dan merekapun berdoa untuknya.

Kemudian beliau berbalik dan melihat dua laki-laki, maka beliau

kembali. Aku tidak tahu apakah aku mengabarkan kepadanya atau

dikabarkan kepadanya tentang keluarnya kedua laki-laki itu."

Keteransan Hadits:

(Bab). Demikian yang mereka sebutkan tanpa judul bab.

Sementara dalam riwayat An-Nasafi tidak menyebutkan "bab".

Demikian juga dalam syarah Ibnu Baththal. Kemudian dia

mempertanyakannya, karena hadits ini tidak memiliki kaitan dengan

bab yang berjudul shufrah bagi orang yang menikah. Namun, dijawab

dengan keterangan yang tercantum pada kebanyakan riwayat yang

menyebutkan "bab", tetapi pertanyaan masih saja terus ada, karena

"bab" meski tanpa judul tetap berfungsi sebagai pemisah antara bab

sebelumnya dengan sesudahnya. Sementara hadits yang disebutkan di

tempat ini, yakni hadits Anas,'Nabi SAW mengadakan walimah saat

pernikahan dengan Zainab", yakni binti Jahsy yang dikutip secara

ringkas, dan telah disebutkan secara panjang lebar pada tafsir surah Al
Ah"aab. Adapun kesesuaiannya dengan judul bab bahwa tidak
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* "i; *i *2\t * olt".ia ir ,gr;i * ,*s t
if ,t'a\j Jt,ju s;; t1 :Jts q;* J :y i i;1r *

,a) ji $i i hr 3r( :)tt ,qs ",y gt; t:: ,*

disebutkan pada kisah pernikahan zainab binti Jahsy tentang shufrah,
seakan-akan dia hendak mengatakan bahwa menggunakan shufrah
bagi orang yang menikah termasuk perkara yang boleh, dan bukan
syarat bagi setiap orang yang akan menikah.

57. Bagaimana Doa Untuk Orang yang Menikah

5155. Dari Tsabit, dari Anas RA, ..Sesungguhnya Nabi SAW
melihat bekas daun pacar pada Abdurrahman bin Auf maka beliau
bertany4 'Apakah ini?' Dia menjawab, 'sesungguhnya aku menikahi
seorang perempuan dengan matrar seberat biji (kurma) daripada
emas'. Beliau bersabda, 'semoga Altah memberkahimu, buatlah
walimah meskipun dengan (menyemb elih) s eekor kambing, .,,

Keteransan Hadits:

(Bab bagaimana doo untuk orang yang menikah). Di sebutkan
kisah pernikatran Abdurrahman bin Auf secara ringkas melalui jalur
Tsabit dari Anas, dan di dalamnya disebutkan, "Beliau bersabda, 3-1{

u ii,, (semoga Allah memberkahimu)." Ibnu Baththal berkata,

"Maksud Imam Bukhari menyebutkan bab ini adalah sebagai bantahan
terhadap perkataan masyarakat awam yang pada saat walimah, mereka
mengucapkan, 'ar-rafaa' wal baniin' (semoga sejahtera dan banyak
keturunan). Seakan-akan dia mengisyaratkan akan kelemahan dasar
perbuatan ini. Hal serupa disebutkan dalam hadits Mu,adz bin Jabal
bahwa dia menyaksikan pernikahan seorang laki-laki Anshar, maka
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Rasulullah SAW ber}*rutbah, lalu menikahkan laki-laki Anshar

tersebut, kemudian berdo4 G{;sr:9y#Jr Ptt S.t'j .,?'':r1'a\ ;e
oilt gi atas kerulatnan, kebaikan, keberkahan, dan keluasan rezeki).

Hadits ini diriwayatkan Ath-Thabarani dalam kitab Al Kabir dengan

sanad yang lemah. Lalu dia meriwayatkarurya juga di kitab Al Ausath

namun sanad-rtya lebih lemah lagi. Abu Amr Al Barqani

menyebutkannya, dari hadits Anas disertai tambahan, '$tt 
"A16(dan sejahtera serta banyak keturunan). Namun dalam sanadnya

terdapat Aban Al Abdi yang juga termaksud periwayat lemah. Hadits

yang lebih kuat dari itu diriwayatkan para penulis kitab As-Sunan dan

dinyatakan shahih oleh At-Tirmidzi dan Ibnu Hibban serta Al Hakim'

dari Zuhair bin Abu Shalih, dari bapaknya, dari Abu Hurairah, dia

berkata, '$qu lrr 31( ,i6 ur;l 6t$ nt;1*r h'& l' "J'J,13i'g

f e e '&i |!$l 6osrlullah SAW iika mengucapkan doa restu

kepada seseorang, beliau berdoa, "Semoga Allah memberkahimu

dan menjadil<an kebaiknn dan keberkahan padamu serta menyatukan

antara ftalian berdua dalam kebaikan'). Maksudnya, beliau SAW

berdoa untuk mereka sebagai ganti perkataan mereka 'ar-rdaa' wal

baniin' (sejahtera dan banyak keturunan). Ini adalah kalimat yang

biasa diucapkan orang-orang jahiliah, maka disebutkanlah larangan

tentangnya sebagaimana diriwayatkan Baqi bin Makhlad, dari

jalur Ghalib, dari Al Hasan, dari seorang lakiJaki dari bani Tamim,

iia berkata, ,i6 * t:ib ir[,]' ,E As ,4,j ,a]ur,lbu,nt A J:ttt v
nSX; 

'Ayji &. 'lts.i FJ lu' ':)36. Ui (Kami biasa mengucapkan

pada masa jahiliah 'ar-rafoa' wal baniin' [seiahtera dan banyak

keturunanJ. Ketika Islam datang, maka Nabi kami mengaiari

kami, beliau berkata, 'Ucapkanlah; semoga Allah memberkahi

kalian dan meniadikan kebaikan dan keberkahan pada diri
kalian);'

An-Nlasa'i dan Ath-Thabarani meriwayatkan melalui jalur lain

dari Al Hasan bin Aqil bin Abu Thalib, sesungguhnya dia datang ke
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Bashrah, lalu menikahi seorang perempuan, maka mereka mengatakan

kepadanya, "Ar-Rafoa' Wal Baniin". Dia berkata, "Jangan kamu
mengucapkan seperti itu dan ucapkanlah seperti yang diucapkan

Rasuluilah SAw, # !f" iril 3lq 'nai[i go Ailah berkahilah mereka

dan jadikan kebaiknn serta keberkahan pada mereka)." Para

periwayat hadits ini tergolong tsiqah (terpercaya), hanya saja Al
Hasan tidak mendengarkan hadits ini dari Aqil sebagaimana dikatakan
sebagian orang.

Hadits Abu Hurairah menunjukkan bahwa kalimat tersebut

masyhur di kalangan mereka, hingga semua doa yang di peruntukkan

bagr orang yang menikah di sebut 'tarfi'ah'. Kemudian te{adi
perbedaan pendapat tentang sebab larangan mengucapkan 'ar-rafaa'
wal baniin'. Dikatakan karena ucapan itu tidak mengandung pujian,
sanjungan dan tidak pula dzikir kepada Allah. Sebagian lagi
mengatakan, karena terdapat isyarat kebencian terhadap anak
perempuan dimana dikhususkan doa untuk anak laki-laki.

Adapun 'ar-rafaa" maknanya adalah 'penyafuan', berasal dari
kata "rafa'tu ats-tsauba" (aktt menyafukan kembali pakaian yang
sobek dengan menjatritnya). Yakni doa bagi suami untuk dapat
menjalin hubungan harmonis dan serasi tanpa.ada rasa tidak senang
padanya. Ibnu Al Manayyar berkata, "Makna paling kuat, beliau SAW
tidak menyukai kalimat ini, karena terdapat unsur persetujuan dengan
orang-orang jahiliah, dimana mereka mengatakan hal itu dalam rangka
pengharapan bukan sebagai doa. Dengan demikian, jelas seandainya
kalimat itu diucapkan untuk orang yang menikah-dalam rangka doa-
maka tidak termasuk perkara yang tidak disukai, seperti mengatakan,
'Ya Allah, satukanlah keduanya dan berilah mereka anak yang shalih.
Atau semoga Allah menyafukan kalian dan memberi rezeki anak-anak
laki-laki, dan yang seperti itu.

Mengenai riwayat Ibnu Abu Syaibah dari Umar bin eais Al
Madhi, dia berkata, "Aku menyaksikan Syuraih didatangi seorang
laki-laki dari penduduk Syam, maka dia berkata, 'sesungguhnya aku
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menikahi seorang perempuan,'maka dia berkata 'ar-rafaa wal

baniin'." Abdurrazzaq meriwayatkan juga dari Adi bin Artha'ah, dia

berkata, "Aku bercerita kepada Syuraih bahwasanya aku menikahi

seorang perempuan. Maka dia berkata 'ar-rafoa walbaniin '." Dengan

demikian hadits ini dipahami bahwa larangan mengucapkan kalimat

itu belum sampai kepada Syuraih. Kemudian sikap lmam Bukhari

menunjukkan bahwa doa untuk orang yang menikah agar

mendapatkan keberkahan adalah hal yang disyariatkan. Tidak

diragukan lagi ia adalah kalimat yang mencakup banyak makna"

termasuk semua maksud pernikahan, seperti anak dan selainnya."

Keterangan ini didukung riwayat terdahulu dari hadits Jabir, bahwa

Nabi SAW bertanya kepadanya, 'Apakah engkau menikahi gadis atau

janda'. Setelah itu Nabi SAW bersabda kepadanya,'Semoga Allah
memberkahimu'.

58. Doa untuk Perempuan-perempuan yang Menyerahkan
Pengantin dan untuk Pengantin

;1 ,#",*t*i" *Ut*tti Whr qn{.nG 
""

At "r" ,';ii ,r;jr G ,b<tt ; }u. s$ ,r$sr ol';\ii
jY ; 'b, f;t)

5156. Dari Aisyah RA, Nabi SAW menikahiku, lalu ibuku
datang kepadaku dan memasukkanku ke suatu rumah, ternyata

beberapa perempuan dari kaum Anshar berada didalamnya. Mereka

berkata, "Di atas kebaikan serta keberkahan, dan di atas kebaikan

yang terus menerus."
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Keteranean hadits:

(Bab doa untuk perempudn-perempuan yang menyerahkan

pengantin dan untuk penganttn). Dalam riwayat Al Kasymihani

disebutkan r(U sebagai ganti ar3r ldalam judul asli) lalu disebutkan

hadits Aisyah,'Nabi SAW menikahiku lalu ibuku mendatangiku dan

memasukkanku ke suafu rumah, temyata di sana terdapat perempuan-

perempuan Anshar, mereka berkata, 'Di atas kebaikan dan

keberkatran'." fa merupakan ringkasan dari hadits panjang yang telah

disebutkan secara lengkap dengan sanad ini di bab "Pernikahan

Aisyah", sebelum pembahasan hrjrah ke Madinah. Makna zhahir

hadits ini menyalahi judul bab, karena pada judul bab disebutkan

tentang doa perempuan-perempuan kepada orang yang menyerahkan

pengantin, bukan doa untuk perempuan-perempuan itu sendiri. Hal ini
dinyatakan oleh Ibnu At-Tin. Dia berkata, '?ada bab ini tidak
disebutkan doa untuk perempuan-perempuan yang menyerahkan

pengantin, dan barangkali yang dimaksud Imam Bukhari adalah

bagaimana sifat doa mereka kepada pengantin, tetapi redaksi hadits

tidak mendukung asumsi tersebut." Al Karmani berkata, "Sang ibulatr
yang menyerahkan pengantin itu, maka perempuan-perempuan

tersebut berdoa untuknya dan untuk siapa yang.bersamanya, dan juga

untuk penggantin, dimana mereka berkata, 'Kalian datang di atas

kebaikan'." Dia berkata pula, "Mungkin juga huruf /am padakata'an-
niswah' berfungsi sebagai pengkhususan, yakni doa yang khusus

terhadap perempuan-perempuan yang menyerahkan pengantin, tetapi

konsekuensinya terjadi perbedaan antara lam pada kata 'Iil aruus'
dimana ia bermakna yang didoakan, dengan lam pada kata
'linniswah', dimana ia bermakna yang mendoakan. Sementara dalam
membolehkan perkara seperti ini terdapat perselisihan."

Jawaban yang pertama adalah yang paling bagus dalam

menjelaskan maksud judul bab. Kesimpulannya, maksud Imam
Bulfiari dengan perkataannya, 'perempuan-perempuan yang

menyerahkan pengantin' adalah baik mereka itu sedikit atau banyak,
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dan siapa saja yang hadir hendalcnya mendoakan siapa yang

menghadirkan penggantin, bukan maksudnya sebagai doa untuk

perempuan-perempuan yang hadir di rumah sebelum pengantin

datang. Mungkin juga huruf lam di sini bermakna seperti makna pada

huruf ba', hanya saja terjadi penghapusan, yakni yang khusus bagi

perempuan-perempuan. Kemungkinan pula alif dar, lam sebagai ganti

dari pada mudhaf ilaihi (kata yang disandari) dan maknanya adalah,

"Doa perempuan-perempuan yang berdoa untuk perempuan-

perempuan yang menyerahkan pengantin." Mungkin juga ia bermakna

mim, sehingga maknanya adalatr, "Doa yang diucapkan dari

p erempuan-perempuan. "

Dalam riwayat Abu Syaikh pada pembahasan tentang nikah dari

jalur Yazid bin Hafshah, dari bapaknya, dari kakeknya, sesungguhnya

Nabi SAW melewati perempuan-perempuan di pinggiran pemukiman

bani Judratr, dan mereka mengatakan, "Berilah ucapan selamat kepada

kami, maka kami pun mengucapkan selamat kepada kamu." Maka

beliau bersabda, "Ucapkanlatr oleh kalian, 'semoga Allah memberi

selamat atas kami dan memberi pula selamat atas kamu'." Di sini

terdapat doa untuk perempuan-perempuan yang menyerahkan

pengantin.

Kata g*{ jika dibaca 'yahdiina' berasal dari kata hidayatr

(membimbing), dan jika dibaca 'yuhdiina' maka berasal dari kata

hadiatr. Oleh karena pengantin disiapkan dari tempat keluarganya

kepada suami maka ia butuh kepada orang yang membimbing atau

menrry$rkan jalan kepadanya. Mungkin juga pengantin itu sendiri

disebut sebagai hadiatr. Maka riwayat pun dinukil dengan dua versi ini
berdasarkan dua makna tersebut.

Adapun kata'al aruus 'adalah nama untuk pengantin -baik laki-

laki maupun perempuan- di awal mereka berkumpul, maka ia masuk

dalam perkataan perempuan-perempuan itu, "Di atas kebaikan dan

keberkahan", karena yang demikian ifu mencakup perempuan dan

suaminya. Seakan-akan dia mengisyaratkan kepada apa yang
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disebutkan pada sebagian jalur hadits Aisyah sebagaimana telah saya

sebutkan di tempat tersebut. Di dalamnya disebutkan bahwa ketika
ibunya mendudukkannya di pangkuan Rasulullah SAW, maka dia

berkata, "Mereka itu keluargamu wahai Rasulullatr, semoga Allah
memberikan keberkahan untukmu pada mereka."

Adapun kalimat pada hadits, "ternyata beberapa perempuan dari

kaum Anshar", disebutkan di antara mereka adalah Asma binti Yazid
bin As-Sakn Al Anshariyah. Ja'far Al Mustaghfiri meriwayatkan dari
jalur Yahya bin Abu Katsir dari Katsir bin Tilad, dari Tilad, dari

Asma' (perias Aisyah), dia berkat4 "Ketika kami mendudukkan

Aisyah untuk kami serahkan kepada Rasulullah SAW, maka beliau
pun datang kepada kami lalu membawakan kami kurma dan susu."
(Al Hadits). Ahmad dan Ath-Thabarani meriwayatkan kisatr ini dari
Asma' binti Yazid bin As-Sakan. Kemudian dalam riwayat Ath-
Thabarani tercantum kalimat "Asma binti umais", namun hal ini tidak
benar, karena dia saat ifu berada bersama suaminya Ja'far bin Abu
Thalib di Habasyah.

59. Orang yang Menyukai Berkumpul dengan Istrinya sebelum
Pergi Berperang

U,i,Ju',,:r13 *\" ,k ,;t* ,oL?nt 6ri;; o_ri ,y
Li '*; n i?;t 'ii 'd1jL; ,# \ :yA Jt- ,,r;\t 'u

:A.if'te,4
5157. Dari Abu Hurairah RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda,

"Salah seorang di antara para Nabi berperang, lalu dia berkata
kepada lraumnya, 'Janganlah mengilailiku (berperang) seorang laki-
laki yang telah memiliki kehormatan (kemaluan) perempuan (istri)
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dan dia ingin berlcumpul bersamanya sedangkan ia belum sempat

berhtmpul b ers amanYa' ."

Keteranean Hadits:

(Baborangyangmenyulrniuntukberkumpuldenganistrinya
sebelum berperang). Yakni disukai bagi seseorang berkumpul dengan

istrinyayangbelumsempatdigaulinyadisaatdatangpanggilanjihad,
agar pikirannya terfokus kepada peperangan. Disebutkan hadits Abu

Hurairah RA terdahulu pada pembahasan tentang jihad dan ketetapan

seperlima rampasan perang. Saya telah menjelaskannya di tempat itu

dan juga perselisihan tentang nama Nabi yang dimaksud; apakah dia

Yusa' ataukah Daud? Ibnu Al Manayyar berkata, "Hadits tersebut

merupakan bantatran terhadap anggapan dalam mendahulukan haji

daripada menikah, karena persangkaan dari mereka bahwa keharusan

untuk menjaga kehormatan diri menjadi satu hal yang ditekankan

sesudah menunaikan ibadah haji, bahkan yang lebih utama adalah

menjaga kehormatan diri kemudian menunaikan haji'

60. Orang yang Berkumpul dengan Perempuan (istri) yang

Berusia Sembilan Tahun

akG P:t #Lht -* ;t /':t
4. t/ c o ".2.. c - 

' 
o
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5158. Dari Hisyam bin urwah, dari urwah, "Nabi sAw menikahi

Aisyah dan dia berusia enzrm tahun, lalu berkumpul dengannya dan

dia berusia sembilan tahun, dan tinggal bersamanya selama sembilan

tahun."
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Keteranqan:

(Bab orang yang berlrumpul dengan seorang perempuan tistnl
yang berusia sembilan tahun). Disebutkan hadits Aisyah mengenai hal
itu, dan hadits ini sudah dijelaskan pada pembahasan tentang

keutamaan Aisyah.

61. Malam Pertama dengan Istri Disaat Safar

?Q,,1

a'&j

'a 14 te+L o! $rrt t'^1 '.sL q ti wit
ll.frt rJ :1|s{,,, l qiX- I ol, ,ryF

.,-r6t uJ W. qt4t'"t;r'it-
5159. Dari Humaid, dari Anas, dia berkata, 'T.Iabi SAW tinggal

di antara Khaibar dan Madinah selama tiga hari, lalu beliau berkumpul
dengan Shafiyah binti Huyay. Aku memanggil kaum muslimin untuk
menghadiri walimahnya. Adapun hidangannya terdiri dari roti dan
daging. Kemudian aku diiperintatrkan menggelar tikar dari kulit, lalu
dihidangkan kurm4 mentega, dan samin. Demikianlatr walimah beliau
SAV/. Kaum muslimin berkata, 'Apakah ia adalah salah seorang
ummahatul Muhninin atau termasuk salah seorang hamba sahaya
beliau?' Mereka berkata, 'Jika beliau menghijabnya maka dia
termasuk ummahatul Mulminin dan jika beliau tidak menghijabnya,
maka dia termasuk hamba sahayanya'. Ketika hendak berangkat,
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beliau menyiapkan belakangnya sebagai injakan untuknya dan

membentang[an hrjab antara dia dengan orang-orang"'

Keteransan hadits:

(Bab malam pertama pada saat safar). Yakni melakukan malam

pertama dengan istri di saat melakukan perjalanan jauh. Disebutkan

hadits Anas tentang kisah Shafiyah binti Huyay, seperti telah

dijelaskan pada bagian awal pembahasan nikatr. Adapun kalimat,

"Tiga hari, lalu beliau berkumpul dengan Shafiyah", yakni

mengkhususkan diri untuk berkumpul dengan Shafiyah'

Peiaiaran vans daPat diambil

1. Isyarat batrwa sunnatr untuk tinggal bersama istri yang dinikahi

saat telatr menjanda tidak khusus pada saat mukim dan tidak

pula terikat dengan orang yang memiliki istri lain selain dirinya.

2. Bolehnya mengakhirkan urusan yang umum untuk urusan yang

khusus, jika tidak menghilangkan maslahat.

3. Perhatian yang serius terhadap walimatr pernikatran dan

menegakkan sunnah nikah dengan mengumumkannya'

62. Berkumpul Disiang Hari tanpa Hewan Tunggangan dan

PeraPian

;*

.ill J
Ut *"1 ,aiuti;hr ,n'$c *,it r,tq *
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5160. Dari Hisyam, dari bapakny4 dari Aisyah RA berkata,
"Nabi SAW menikahiku, lalu ibuku datang kepadaku dan dia
memasukkanku ke suatu rumah, dan tidak ada yang mengejutkanku
kecuali Rasulullah SAW di pagr hari."

Keterangan Hadits:

(Bab berlatmpul pertama kali dengan istri di siang hari tanpa
hewan tunggangan dan peropian). Imam Bukhari menyebutkan
penggalan hadits Aisyah tentang pernikahan Nabi sAw dengan
dirinya. Dia mengisyaratkan dengan kata ..siang hari,' untuk
menunjukkan bahwa masuk ke tempat istri untuk pertama kali tidak
khusus pada malam hari. sedangkan kalimat 'tanpa hewan
tunggangan dan perapian" mengisyaratkan kepada apa yang dikutip
sa'id bin Manshur -dan dari jalurnya dinukil Abu Syaikh pada
pembahasan tentang nikah- dari jalur urwah bin Ruwaim, bahwa
Abdullah bin Qurzh Ats-Tsumali - termasuk pembantu umar di
wilayah Himsh' lewat didepannya pengantin dan mereka menyalakan
api, di hadapannya, maka dia memukuli mereka dengan topinya
hingga merekapun bercerai berai dari pengantin mereka, kemudian dia
berkhutbah seraya berkat4 "sesungguhnya pengantin kamu
menyalakan api, padahal apa yang kamu lakukan menyerupai orang-
orang kafir dan Allah memadamkan api mereka.,,

63. Al Anmaath dan yang sepertinya untuk psysmpuan

*e ht ,k yt J;, Ju :Ju t:i:L ht *>., a' # u. rG €
:JG ,\ai a 
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5161. Dari Jabir bin Abdullah RA, dia berkata, "Rasulullah

SAW bersabda, 'Apakah kamu menggunakan anmath?" Aku berkata,

'Wahai Rasulullah dari mana kita mendapat anmath?' Beliau

bersabdq 'Sesungguhnya ia akan teriadi. "

Keteransan Hadits:

(Bab anmaath dan yang sepertinya untuk perempuan). Yakni,

berupa al laial (tirai+irai tipis), tirai-tirai, dan permadani-permadani,

serta apa yang semakna dengannya. Al Anmaath adalah bentuk jarrrak

dai an-namri, seperti yang telatr dijelaskan pada pembatrasan tentang

tanda-tanda kenabian.

Adapun penetapan dalil dari hadits tentang bolehnya hal ini

sudatr dijelaskan terdatrulu. Barangkali Imam Bukhari mengisyaratkan

kepada riwayat Muslim dari hadits Aisyah, dia berkata , lt Ji|'{?
,soAt tei:jt lt ili,yq, ,Ja 'i# ,fu'cr:i6 ,yr? ,i P:, *il, ;*
ilr;r4r'j.3s'oi trlt-i irr ll 'jtii ,:,ii;, ;b'i.hi ,*i 4 d:iA c:V

* Ui; 
"n- 

* FtLl'rr |ihti ,SS ,:iparllQasulullah SAW keluar

pada peperangannya lalu ahr mengambil namth lalu menutupkannya

di pintu, dan ketika datang beliau melihanya dan alru mengetahui

rasa tidak senang pada wajahnya, beliau pun menariknya dan

menyobebtya lalu bersabda, "Sesungguhnya Allah tidak

memerintahlran kita untuk memakaiknn kain pada batu dan tanah".

Dia berlrata, "Alet pun memotongnya dan menjadikannya d,ua bantal

dan beliau tidak mencelalu melalatlun hal itu'). Berdasarkan hal ini
disimpulkan bahwa tidak disukainya al anmath bukan karena zatnya,

tapi karena penggunaannya.

Mengenai pembahasan menutup dinding akan diulas pada "Bab

apakatr seseorang kembali Apabila melihat perkara munkar" pada

+ Nsmth, adalah jenis kain wool yang berbeludru, dan biasa dipakai menutupi
sekedup.
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pembahasan tentang walimah. Ibnu Baththal berkata, "Disimpulkan
dari hadits bahwa permintaan pandangan (musyawarah) adalatr untuk
perempuan dan bukan laki-laki. Hal ini disimpulkan dari perkataan

Jabir kepada istrinya, 'Hilangkanlah dariku anmathmu ini'." Namun,

sesungguhnya tidak ada dalil kearah itu, karena anmath itu adalah

milik istri Jabir, maka Jabir menisbatkan kepadanya. Bila tidak
demikian, sesungguhnya pada hadits itu sendiri dikatakan anmath

akan ada pada mereka, dimana beliau SAW menisbatkannya kepada

yang lebih umum. Ini pula yang drjadikan dalil oleh istri Jabir untuk

membolehkannya." Dia berkata pula, "Disini terdapat keterangan

bahwa permintaan pandangan dari perempuan dalam urusan rumah

adalah perkara yang telah lama dikenal". Pendapat ini digoyahkan

oleh hadits dari Aisyatr RA sebagaimana akan dijelaskan kemudian.

64. Perempuan-perempuan yang Mengantar Pengantin kepada
Suaminya dan Doa Mereka untuknya agar Mendapat

Keberkahan

'n f t ;y,il:;r'd) rf, :*;.G ,r ,yi'* ,;:t:., / lq I
|k ok't ,i*.a V ,*, * \t * it',; i6 t6\s

.at"6rl:. tt*,\r'ly,fl
5162. Dari Hisyam bin Urwatr, dari bapaknya, dari Aisyah,

bahwasanya dia membawa pengantin perempuan untuk dinikahkan
kepada seorang laki-laki dari kaum Anshar, kemudian Nabi SAW
bersabda, "lV'ahai Aisyah, apalah engkau tidak mempunyai
permainan? Sesungguhnya orang-orang Anshar menyukai
permainan."
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Keteransan Hadits:

(Dan doa mereka kepadanya untuk mendapatkan keberkahan).

Tarnbatran ini tercantum dalam riwayat Abu Dzar saja dan tidak

terdapat pada riwayat selainnya. Al Ismaili dan Abu Dawud tidak

menyebutkan di tempat ini --{an tidak pula dalam hadits Aisyah yang

disebutkan penulis di bab ini- keterangan yang berkaitan dengannya.

Akan tetapi jika tarnbahan ini akurat, barangkali dia mengisyaratkan

kepada riwayat atau redaksi yang tercantum pada sebagian jalur hadits

Aisyah RA. Redaksi yang dimaksud dikutip Abu Syaikh dari jalur

Baqiyah, dari Aisyah bahwasanya dia menikatrkan seorang anak yatim

yang berada dalam pengasuhannya kepada seorang laki-laki dari

kalangan Anshar. Dia berkata "Aku termasuk yang mengantarkannya

kepada suaminya. Ketika kami kembali maka Rasulullah SAW

bertanya kepadaku, "Apa yang kamu katakan wahai Aisyah?" Dia

berkata, "r{ku berkata, 'Kami memberikan salam dan memohon

keberkatran kepada Allah, kemudian kami kembali'."

rr3lr 'n 
fi jlil;t U: 6 (Sesungguhnya dia membawa

pengantin perempuan [untuk dinikahkanJ kepada seorang laki-laki

dari lraum Anshar). Saya belum menemukan keterangan tentang nama

perempuan ini. Sementara telah disebutkan batrwa perempuan yang

dimaksud adalah seorang anak yatim dalam pengasuhan Aisyah.

Demikian pula yang disebutkan dalam riwayat Ath-Thabarani di kitab

Al Ausath dari jalur Syarik, dari Hisyam bin Urwah, dari bapaknya

dari Aisyatr. Kemudian tercantum juga dalam riwayat Ibnu Majah dari

hadits Ibnu Abbas, "Aisyah menikatrkan seorang kerabatnya." Dalam

riwayat Abu Syaikh dari hadits Jabir disebutkan, "Sesungguhnya

Aisyah menikahkan anak perempuan saudaranya atau orang yang

memiliki kerabat dengannya-" Dalam kitab Amali Al Muhamili dari

jalur lain dari Jabir disebutkan, "Salah satu anggota kaum Anshar

menikahi salah satu keluarga Aisyah, maka Aisyah pun

mengantarkannya ke Quba'." Aku pernah menyebutkan dalam

Muqaddimoft mengikuti Ibnu Atsir di kitab Usudul Ghaabah. bahwa
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dia berkata, "Sesungguhnya narna perempuan yatim yang dimaksud
dalam hadits Aisyatr adalatr Al Fari'ah binti As'ad bin Zurarah.
Adapun nama suaminya adalatr Nabith bin Jabir Al Anshari."
Kemudian dia berkata sehubungan biografi Al Fari'ah, "Bapaknya
(As'ad bin Zurarah) mewasiatkannya kepada Nabi SAW. Maka Nabi
SAW menikahkannya dengan Nabith bin Jabir." Lalu dia mengutip
dari Al Mu'afi bin Imran Al Mushili, hadits Aisyah yang telatr saya

sebutkan dari Bahiyah, "Sesungguhnya perempuan yatim ini adalah

Al Fari'ah." Pernyataan ini memiliki kemungkinan untuk diterima.
Hanya saja penafsiran ini ditolak oleh keterangan tambahan yang
menyebutkan bahwa dia adalah kerabat Aisyatr RA, maka sangat

mungkin masing-masing hadits menceritakan kejadian berbeda, tetapi
menafsirkan perempuan yatim pada hadits di atas sebagai Fari'ah
memiliki kemungkinan sangat besar, sebab pada hadits ini tidak
dikatakan bahwa dia adalah kerabat Aisyatr RA.

H'& o't t gidak adakah permainan bersama kamu). Dalam

riwayat Syarik, beliau SAW bersaMa 'Apakatr kamu juga mengutus
perempuan yang memukul duff dan bernyanyi?" Aku berkat4 .Apa

yang dia katakan?" Beliau bersabda *Hendaklatr dia mengatakan;

Kami datang padamu... kami datang padamu...

Semoga dia memberi selamat atas kami dan juga kamu.

Kalau bukan lmrena emas merah,

tentu dia tidak alan singgah di tempat lcamu.

Kalau bukan karena gandum coHat,

tentu tidak akan gemuk gadis-gadis kamu.

Dalam hadits Jabir terdapat sebagiannya, sedangkan dalam
hadits Ibnu Abbas disebutkan bagran awalnya hingga, "Dan memberi
selamat atas kamu."

';allr W- tGilr 'ott (Sesungguhnya orang-orang Anshar

menyulrai permainan). Dalam hadits Ibnu Abbas dan Jabir disebutkaru
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ip e i:jt $uatu kaum yang terdapat pada mereka ghazal [syair-

syair pujian terhadap perempuanl). Kemudian dalam hadits Jabir

yang dikutip Al Muhamili, $-*;u p U€ ifp ,:4:) U Wrii
(susullah dia wahai Zainab. Dia adalah seorang perempuan yang

biasa menyanyi di Madinah). Dart sini diambil faidatr tentang nama

perempuan penyanyi kedua dalam kisah yang terjadi pada hadits

Aisyatr terdatrulu pada pembahasan tentang dua hari raya, yang mana

disebutkan, )qii gqq 6ryi * ,yS (beliau SAW masuk kepadanya

[AisyahJ dan disisinya dua perempuan sedang menyanyi). Saya

menyebutkan di tempat itu bahwa nilma salah satunya adalah

Hamamah, seperti disebutkan Ibnu Abu Dunya pada pembahasan

tentang dua hari raya dengan sanad yarlrg hasan. Saya belum

menemukan keterangan tentang nama yang safunya dan sekarang aku

mengemukakan kemungkinan bahwa dia adalah Zainab yang

disebutkan di sini.

An-Nasa'i meriwayatkan dari Amir bin Saad dari Qarazhah bin
Ka'ab Al Anshari dan Abu Mas'ud Al Anshari, dia berkata,

"Sesungguhnya diberi keringanan kepada kita dalam hal permainan

disaat pesta pernikahan." Hadits ini dinyatakan shahih oleh Al Hakim.

Kemudian Ath-Thabarani mengutip hadits As-Sa'ib bin Yazid, dari

Nabi SAW, dikatakan kepadany4 L*,'rfii,e ,JG fl.ii $i ''eti n ,Et

7r<31 tj$1 ,LV 1 (Apakah englwu memberi keinganan dalam hal

ini?" Dia menjawab, "Benar, sesungguhnya ia adalah pernikahan

bulran perzinaan, semaraklranlah pernikahan'). Dalam hadits

Abdullah bin Az-Zubair, yang diriwayatkan Ahmad dan dinyatakan

shahih oleh Ibnu Hibban dan Al Hakim disebutkan, ElAt t3'lli

(Umumlranlah pernikahan). At-Tirmidzi dan Ibnu Majah

menambatrkan dalam hadits Aisyah, 3l.t[u. pl tji.pr2(Dan pulaillah

rebana), namun sanadnya lernah. Imam Ahmad dan At-Tirmidzi serta

An-Nasa'i meriwayatkan dari Muhammadbin Hathib, J!6.jr 'd.6 ,P
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J!.tSu. ,alat 7rr'Jrj (Pemisah antara yang halal dan haram adalah

pukulan duff [rebanaJ). Kemudian kata ti.frs (Pulrullah) dijadikan

dalil bahwayang demikian tidak khusus bagi perempuan. Akan tetapi

pandangan ini lemah, hadits-hadits yang kuat tentang ini memberikan

izin kepada perempuan tanpa menyertakan kaum laki-laki, karena

adanya larangan menyerupai perempuan secara umum.

65. Hadiah Untuk Pengantin

7 ,JG ,,!!7 i it ; ,'"i,ar o^-,-t, otkL ,f) g ,At;.1 Jv:)

*'r rlL\t-u'olr ors ,i-fr14,Gv 1* dG,
* Ut,stt : Jv ; *'rU,,At',.p3 * ?i p?} ttL

lnr Jy)r{iif '} ,# il eu- ,:,J_i L:? *: # ?rt

J*-j i jto:r3 ,,,#t ,ti) irJ- ,i*'*i *\t *
e t;iuu ,*t,i Ar'.*'r(" ,y'j. G* o:*3s ,yi,

CLit;'ib \e ) C L\t ,,1u" Gli i ,q* ,g lr- ,lt
,*L.'*G'qt 6$',*,; ,G/i 6$ !5 :JG *4 .r
Wr{ta&)t'at. 

"r" 
i* & *'t *rbt * 4tU?;

rr!\t ,rli'li:, ,'q o"yVi:pi* r* p - ,h' iz s
,t1b'riii Gt# '- :Js ,# q ,f, ,y'Fgi,i' -'. ... t! t:',_i t_i.., -'r,i ... k.. ..,t..7 ., cro . u,,,
ef f ca;t +;r*J :dlr crJy.t-:.4 P ,#S ef ,f e, eF
i)i ,ri\ e'*L?) y>ts-)r ; *: *a \, J, U,
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;j-J,jt A ;lt ,-,-,;lt ,ir"r?s,'.;ir 
';-i 

':t't) 't-,"i Cy

5163. Dan Ibratrim berkata, dari Abu utsman -dan namanya A1

Ja'd- dari Anas bin Malilq dia berkata: Dia lewat pada kami di

masjid Bani Rifa'atr, maka aku mendengarnya berkata "BiasanyaNabi

sAw apabila lewat di Janabat ummu Sulaim, maka dia masuk

menemuinya dan memberi salam kepadanya, kemudian dia berkata:

Nabi sAw mengadakan walimah pengantin dengan zainab- ummu

sulaim berkata kepadaku, 'sekiranya kita menghadiahkan kepada

Rasulullah SAW suatu hadiah'. Aku berkata kepadanya,

'Lal<ukanlah'. Maka dia membawa kumra dan minyak samin serta

keju lalu membuat satu adonan di manglcuk dan memerintahkan aku

membawanya kepada beliau sAw. Aku berangkat membawa kiriman

itu kepada beliau SAW dan beliau berkata kepadaku, 'Letakkanlah

ia'. Kemudian beliau memerintalrkanku seraya bersabda, 'Panggilkan

alat beberapa orang taki-laki -beliau 
menyebutkan nama-nama

mereka- dan panggillah kepa.dalat siapa yang engknu dapat temui'."

Beliau berkata, "Aku rnelakukan apa yang diperintatrkannya

kepadaku. Ketika aku kembali temyata rumah sudah dipenuhi orang-

orang. Aku melihat Nabi SAW meietakkan kedua tangannya di

adouan tersebut dan berbicara mengucapkan perkataan yang

dikehendaki Allah, kemudian beliau memanggil sepuluh orang-

sepuluh orang untuk memakan dari makanan itu dan beliau bersabda

kepada mereka, 'Sebutlah nama Allah dan hendaklah setiap seorang

laki-laki memakan apa yong ada didekatnya'." Dia berkata, "Hingga
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mereka pun makan semuanya, lalu keluarlah beberapa orang dan

tertinggal beberapa orang berbincang-bincang. Aku merasa risau.
Kemudian Nabi SAW keluar ke arah kamar-kamar dan aku keluar di
belakangnya. Aku berkata, 'sesungguhnya mereka telah pergi', maka
beliau SAW kembali dan masuk rumah lalu menurunkan pembatas

(tirai) dan sungguh aku berada di dalam kamar sementara beliau
mengucapkan,'Wahai orang-orang yang beriman, janganlah masuk
rumah-rumah Nabi kecuali diizinkan untuk makan tanpa menunggu
hingga makanan itu matang, akan tetapi jil@ kamu dipanggil maka

masuklah, dan bila kamu telah makan maka keluarlah tanpa asyik
memperpanjang percaknpan, sesungguhnya yang demikian itu akan
menganggu Nabi, lalu Nabi malu kepadamu (untuk menyuruh keluar)
dan Allah tidak malu (menerangkan) yang benar'." Abu Utsman
berkata, Anas berkata, "sesungguhnya dia berkhidmat kepada
Rasulullah SAW selama sepuluh tahun."

Keteranean lfadits:

(Bab hadiah untuk pengantin). yakni pada pagi hari malam
pertamanya dengan istrinya.

d 6r7,.Jti ,9t1u i i1 C ,li,qst 't3r1 aui} ,fr('* :n4tj.1 )ii
#?l egr. rtit &i *vitt ,'lb',;t'og 1A'$ ,*6, * 4,x
(Ibrahim berkata, dari Abu (Jtsman dan namanya AI Ja'd dari Anas

bin Malik dia berkata, "Dia melewati trami di masjid Bani Rifa'ah,
makn alat mendengarnya berkata, "Nabi SAW pernah melewati
Janabat ummu sulaim...'). Ibrahim yang dimaksud adalah Ibnu
Thahman. Adapun masjid bani Rifa'ah terdapat di Bashrah. l/
Janabaat adalah bentuk jarnak dat', janbah, artinya samping atau
bagran.

W '# * ,pS (Beliau masuk menemuinya dan memberi

salam kepadanya). Bagian ini termasuk keterangan yang hanya
dinukil sendiri oleh Ibrahim bin Thahman dari utsman sehubungan
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hadits ini. Adapun yang lainnya diriwayatkan pula oleh Ja'far bin

Sulaiman dan Ma'mar bin Rasyid, keduanya dari Abu lJtsman,

sebagaimana diriwayatkan Muslim dari hadits keduanya. Saya belum

menemukan keterangan secara maushul dari hadits Ibrahim bin

Thahman kecuali bahwa sebagian orang yang kami jumpai di antara

para pensyarah mengklaim bahwa An-Nasa'i meriwayatkannya dari

Ahmad bin Hafsh bin Abdullah bin Rasyid, dari bapaknya, darinya,

namun aku belum menemukannya sampai saat ini.

1-1.,L:? Pt # io' ,r,; 'o.lr oS (Rasulullah SAW sebagai

pengantin dengan Zainab), yakni binti Jahsy. Adapun penjelasan

tentang mukjizat beliau SAW dalam memperbanyak makanan sudah

dipaparkan secara jelas pada pembahasan tentang tanda-tanda

kenabian. Iyadh mempertanyakan apa yang tercantum dalam hadits ini

bahwa hidangan yang disebiakan pada walimahnya dengan Zainab

binti Jahsy terbuat dari adonan yang dihadialrkan oleh Ummu Sulaim.

Sementara yang masyhur dari riwayat-riwayat bahwa beliau

mengadakan walimah saat menikahinya dengan jamuan berupa roti

dan daging. Dalam kisah itu tidak disebutkan kejadian tentang

penambahan kuantitas makanan. Hanya saja disebutkan batrwa beliau

mengenyangkan kaum muslimin dengan roti dan daging. Sementara

pada hadits di bab ini disebutkan bahwa Anas berkata, "Beliau

bersabda kepadaku, 'Panggillah beberapa orang laki-laki 
-beliau

menyebutkan nama-nama mereka- dan panggillah siapa yang

engkau temui'." Lalu beliau mempersilahkan mereka masuk dan

meletakkan tangannya pada adonan itu seraya mengucapkan apa yang

dikehendaki AllalL kemudian beliau memanggil sepuluh-sepuluh

hingga merekapun masuk semuanya dan makan." Iyadh berkata,

"Kekeliruan ini berasal dari periwayat hadits ini dan pencampuran

antam satu kisah dengan kisah yang lain." Akan tetapi pernyataan

Iyadh ditanggapi Al Qurthubi batrwa tidak ada halangan jika kedua

riwayat itu dipadukan dan yang lebih tepat tidak boleh dikatakan

terjadi kekeliruan dalam perkara itu. Barangkali mereka yang
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dipanggil untuk makan roti dan daging memakannya hingga mereka

kenyang, lalu mereka pergr dan tidak kembali. Ketika tersisa

kelompok mereka yang sedang berbincang-bincang, tiba-tiba Anas

datang membawa adonan, maka Nabi SAW memerintahkan

memanggil beberapa orang yang lain dan siapa yang dia jumpai,

setelah itu mereka masuk dan makan hingga kenyang, lalu kelompok

tersebut terus berbincang-bincang.

Ini adalah cara penggabungan yang cukup bagus. Namun, lebih

bagus lagi dikatakan bahwa adonan itu datang bertepatan dengan

datangnya roti dan dagrng, maka mereka semuanya makan makanan

tersebut. Sungguh saya merasa heran dengan pengingkaran Iyadh

terhadap penambahan kuantitas makanan pada kisah roti dan daging,

padahal Anas berkata bahwa Nabi SAW mengadakan walimatr saat itu
dengan memotong seekor kambing seperti yang akan disebutkan. Dia
mengatakan pula batrwa beliau mengenyangkan kaum muslimin
dengan roti dan dagrng. Apalatr yang diharapkan dari seekor karnbing
hingga bisa mengenyangkan kaum muslimin yang saat itu jumlahnya

sekitar seribu orang kalau bukan karena keberkahan, yang termasuk

mukjizat beliau SAW berupa memperbanyak makanan?

Adapun kalimat pada hadits ini, "Dan tertinggal beberapa orang

berbincang-bincang", jumlatr mereka telatr dijelaskan pada tafsir surah

Al Alzaab. Adapun perkataannya, "dan aku merisa risau", sebabnya

adalatr apa yang dia pahami dari Nabi berupa sifat malu
memerintatrkan mereka agar pulang, sementara orang-orang itu
sedang lalai sehingga terus bercakap-cakap, dan hal itu tidak patut
mereka lakukan pada saat itu. Kemudian perkataan di akhir hadits,
"Abu Utsman berkata, Anas berkata, 'sesungguhnya dia berkhidmat
kepada Nabi SAW selama sepuluh tahun'," telah dijelaskan, dan akan

sebutkan kembali pada pembahasan tentang adab.
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66. Meminjam Pakaian Untuk Pernikahan dan Selainnya

it;i"U -'rtLt6,W?nr *>,-A;l;G *,y..i *,fb *
4*i ,* Lv'rL', ;b\t ,* lnr Jyt ,F'rG ,*i6 ,i;y,.'. l), f .

h,,* dtt;f 6**) frfp,i:t;st 6;z:e ,W e
:..;,- ;.Lrf ]* ,#t 6 .Jr ,*l.U; fS, rq p
' .^
,e -ii 4 gJ ir' F ,f L ';f *i1 v at;,rp ?nt tt;

. ,,k;*;rd:J).|vt
5164. Dari Hisyam, dari bapaknya, dari Aisyatr RA,

sesungguhnya dia meminjam kalung dari Asma', lalu kalung itu
hilang, maka Rasulullah SAW mengirim beberapa orang di antara

sahabatnya untuk mencarinya, lalu waktu shalat tiba dan mereka pun

shalat tanpa wudhu. Ketika mereka datang kepada Nabi SAW, mereka

mangadukan hal itu kepadanya, maka turunlah ayat tayammum. Usa'id

bin Hudhair berkata, "Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan,

demi Allah, tidaklah turun suatu persoalan kepadamu melainkan Allah
menjadikan darinya jalan keluar untukmu dan dijadikan keberkahan

untuk kaum muslimin."

Keteranean Hadits:

(Bab meminjam pakaian untuk perniknhan dan selainnya).

Yakni selain pakaian. Disebutkan hadits Aisyah bahwa dia meminjam

kalung dari Asma'. Penjelasannya telah dipaparkan secara detail pada

pembahasan tentang tayammum. Sisi penetepan dalil darinya terdapat

pada makna yang memadukan antara kalung dan selainnya dari jenis-

jenis pakaian yang digunakan berhias untuk suami, dan ini mencakup

saat menjadi pengantin ataupun sesudahnya. Pada pembahasan tentang
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'i Yi,*i;a\t * dt

hibah telah disebutkan hadits Aisyah yang lebih khusus daripada ini
yaitu perkat.umnya, "Aku pernah memiliki salah satu baju pada masa
Rasulullah SAW, tidak seorangpun yang menghias (pengantin) di
Madinah, melainkan dia mengirim utusan kepadaku untuk
meminjamnya." Lalu dia memberinya judul, "Meminjam untuk
keperluan pengantin dan saat malam pertama". Menurut hemat saya,

sepatutnya judul ini disebutkan juga di tempat ini disertai haditsnya.

67. Apayang Diucapkan Suami Apabila Mendatangi Istrinya

JG :Ju ,,-,"& lt * ,i?'*
.^L, ;:rb!*r ,*;*u' l' *u, ^t^i Otr e Jrti.i:'ti'of
LW i:H td, e'_ti;i; eq;t:; n ,6)iu ori^lilr

.n3

5165. Dari Kuraib, dari Ibnu Atbas, dia berkat4 .Nabi SAW
bersabda, 'Ketahuilah, seandainya salah seorang mereka ketika
mendat angi istrinya mengucapkan ; bis millaahi, allaahumma j annibnii
Asy-syaithaana wajannibi Asy-syaithaana maa razaqtanaa (Dengan
nama Allah, Ya Allah, jauhkan alat dari syetan dan jauhkan syetan
dari apa yang engkau berikan sebagai rezeki kepada kami), kemudian
ditalcdirlran di antara keduanya apa yang diperbuat itu atau
drtetaplran anak, maka syetan tidak dapat mendatangrran
kemudharatan kep adanya s elamanya'. "

Keteransan Hadits:

(Bab apa yang diucapkan suami ketitu mendatangi istrinya).
Maksudny4 ketika melakukan hubungan intim.
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Imam Bukhari meriwayatkan hadits ini dari Sa'ad bin Hafsh, dari

Syaiban, dari Manshur, dari Salim bin Abu Ja'd, dari Kuraib, dari

Ibnu Abbas. Syaiban yang dimaksud adalah lbnu Abdurrahman An-

Nahwi, dan Manshur adalah Ibnu A1 Mu'tamir. Pada sanad ini

terdapat tiga orang tabi'in secara berurutan.

'i^,ci'oi 7 si (Ketahuilah, seandainya salah seorang mereka).

Demikian dalam riwayat Al Kasymihani di,lempat ini. Adapun

periwayat selainnya tidak mencantumkan kata 0i (bahwa). Kemudian

pada pembahasan tentang awal mula penciptaan dinukil dari riwayat

Hammam dari Manshur tanpa mencantumkan kata !J (seandainya),

maka redaksi riwayat ini adalah, 'jlf i $!t;i't4t| geetahuilah,

apabila salah seorang knmu hendak mendatangi istrinya). Dalam

riwayat Jarir dari Manshur yang dikutip Abu Daud dan selainnya

dikatakan,'^i^1';f-'ol st ti 6y.! tei';ti j lsuo"dainya bahwa salah

seorang di antara kamu apabila mendatangi istrinya). Redaksi ini

menafsirkan riwayat-riwayat lain, karena ia memberi penjelasan

bahwa doa ini diucapkan sebelum mulai melakukan hubungan intim.

*, ;n g (Ketika mendatangi istrinya). Dalam riwayat Isra'il

dari Manshur yang dikutip Al Ismaili disebutkarr, J';i.}lSibf u'i

i-jilt A*i-'i+ ftetahuilah, sesungguhnya salah seorang knmu

seandainya ketika berhubungan intim dengan istrinya mengucapkan).

Secara zhatrir menyatakan kalimat itu diucapkan bersamaan dengan

perbuatan. Namun, mungkin dipahami dalam konteks majaz.

Kemudian dia mengutip dalam riwayat Rauh bin Al Qasim dan

Manshur, ltr $i'*ir;t ga $t'ibibi! 6"aronya salah seorang

mereka apabila berhubungan intim dengan istrinya, dia menyebut

Allah).

,# #i,' i' Vu. 
(Dengan nama Allah, Ya Allah jauhkan aku).

Dalam riwayat R.auh disebutkan , # l-ili ,:lri'€ltt f s (dia
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menyebut Allah kemudian mengucapkan, "Ya Allah, jadikanlah aku").
Dalam riwayat Syu'bah dari Manshur tentang awal mula penciptaan

juga disebutkan, o$ $auhknnlah aku) yakni dalam bentuk tunggal,

sementara dalam riwayat Hammam, tlh 1auhkanlah kami).

irl:it tr gyetan). Dalam hadits Abu Umamah yang dinukil Ath-

Thabarani disebutkan , hlt grl:'iJr 'u er 6 *t $ (launkanlah

aku dan jauhkan apa yang engkau berikan sebagai rezeki kepadaku

dari syetan yang terlatuk).

"rJ ) :sp-.! \1 i-ji L;4#.'tLi "j ( K emud ian di t akd i r kan a nt ar a

keduanya anak atau ditetapkan anak). Demikian disebutkan disertai

keraguan. Dalam riwayat Al Kasymihani terdapat tambahan, j:-it'€
'ni - Jrlr u;'F U.i C.6i*. &emudian ditakdirkan di antara merekn

pada yang demikian itu -yaloi pada kondisi tersebut-anak). Dalam
riwayat Suffan bin Uyainah, dari Manshur, rljj L4Jj.itt ;ai"og
(Apabila Allah menetapkan di antara keduanya anak). Serupa

dengannya dalam riwayat Israil. Sementara dalam riwayat Syu'bah,
'niW.'OtS Ori (jika ada di antara keduanya anak). Dalam riwayat

Muslim dari jalumya disebutkan ,|!))-i d.U} t4#.3L,;.i- ol*'y
(sesungguhnya jika ditakdirknn di antara keduanya anak pada yang
demikian). Kemudian dalam riwayat lafu, o'i*r-'ot ,:i j ftemudran

dital<dirkan terladi). Adapun sisanya sama seperti di atas. Serupa
dengannya dalam riwayat Rauh bin Al Qasim. Lalu dalam riwayat
Hammam disebutkan, Ui 63j (keduanya diberi rezeki berupa anak).

(l.JbtL*,i4" t (Syetan tidak dapat mendotangkan mudharat

kepadanya selamanya). Demikian disebutkan dalam bentuk nakirah
(kata tak tentu). Serupa dengannya dalam riwayat Jarir. Sementara

dalam riwayat Syu'batr yang dikutip Imam Muslim dan Ahmad, 'J
i'L:.t rr tbi- t it i3,L:it rr *W- fuiscaya syetan tidak dapat
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menguasainya atau mendatangknn mudharat kepadanya). Pada

pembahasan tentang awal mula penciptaan dinukil dari Hammam, dan

demikian juga dalam riwayat Sufyan bin Uyainah, Isra'il, dan Rauh,

yakni dengan kata, 0tiil-Jl. Imam Ahmad meriwayatkan dari Abdul

Aziz AlAmaa dari Manshur, tijb$#r Jjllr ,!);"F- d @aka syetan

tidak dapat mendatangkan mudharat kepada anak itu selamanya).

Lalu disebutkan dalam mursalAl Hasan dari Abdunazzak, Sqlr ;1$1

o6a,uti, q Ur)6}.u-|tr ri ui:t q 6 qu.#b' i' f,.|W tst

U.t:e fn 3 o'yk"'oi ",ib 'ut ,i i. (Apabila seseorang mendatangi

istrinya, maka hendaklah menguci,apkan, "Dengan nama Allah, Ya

Allah, berkahilah untuk kami pada apa yang engkau berikan sebagai

rezeki kepada kami, dan jangan beriftan bagian untuk syetan apa yang

engknu berikan sebagai rezeki kepada knmi", dan diharapkan jika

istrinya hamil, maka menjadi anakyang shalih).

Kemudian terjadi perbedaan tentang mudharat yang dinafikan,

setelah disepakati, bahwa hadits itu tidak dipatrami secara umum, pada

semua jenis kemudharatan, meskipun secara zhatrir dapat dipahami

untuk semua keadaan berdasarkan penafian yang berlaku selamanya.

Penyebabnya adalah apa yang telah disebutkan pada pembalafln

tentang awal mula penciptaan , 'ii'b y; hi.*lr ',i6-?ti ,t ,F'oi

i;'t f l\(sesungguhnya semua keturunan Adam ditusuk syetan

pada perutnya ketikn dilahirkan, kecuali mereka yang dikecualikan).

Pada tusukan ini terdapat kemudharatan secara garis besarnya,

disamping menyebabkan tangisannya. Selanjutnya mereka berbeda

pendapat. Dikatakan, "syetan tidak dapat menguasainya karena

keberkahan basmalah, bahkan ia termasuk golongan harnba-hamba

yang disebutkan dalam surah Al Hijr ayat 42, '# |!-l',# ,#q ot

LGL (Sesungguhnya hamba-hamba-Ku tidak ada bagimu kekuasaan

terhadap mereka)." Pandangan ini didukung riwayat mursal Al Hasan

yang disebutkan di atas. Sebagian berkata, "Maksudnya, syetan tidak
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menusuk perutnya." Namun pernyataan ini cukup jauh dari kebenaran,

karena bertentangan dengan makna zhahir hadits terdahulu. Padahal

mengkhususkannya tidak lebih patut daripada mengkhususkan hadits

ini. Pendapat lain mengatakan, "Maknanya, dia tidak dikalahkan oleh

syetan." Ada pula yang berkata, "syetan tidak dapat memberi

kemudaratan pada tubuhnya." Ibnu Daqiq Al Id berkata, "Mungkin

juga syaitan tidak dapat memberikan kemudharatan pada agamanya.

Akan tetapi kemungkinan ini ditepis oleh penafian ishmah (penjagaan

dari Allah)." Hanya saja ditanggapi batrwa pengkhususan mereka

yang dikhususkan dengan ishmah berada dalam taraf wajib bukan

sekadar boleh. Maka tidak ada halangan jika didapatkan pada siapa

yang tidak melakukan maksiat secara sengaja, meski yang demikian

tidak wajib bagrnya.

Ad-Dawudi berkata, "Makna 'Syetan tidak dapat memberikan

kemudaratan kepadanya, yakni syetan tidak menimpakan cobaan

kepadanya dengan mengeluarkannya dari agamanya kepada kekafiran.

Bukan berarti dia terpelihara dari syetan dalam hal-hal maksiat."

Sebagian berpendapat, "Persekufuan bapaknya dengan syetan tidak

dapat memberikan kemudaratan bagtnya ketika melakukan hubungan

intim dengan ibunya, seperti disebutkan dari Mujatrid, 'Sesungguhnya

orang yang berhubungan intim dan tidak menyebut nama Allah, maka

syetan akan mengitari istrinya dan melakukan jima' bersamanya'."

Barangkali ini adalah jawaban paling dekat. Namun, pengertian

pertama didukung oleh fbkta bahwa sejumlatr mereka yang

mengetahui keutamaan ini terkadang lupa saat akan melakukan

hubungan intim. Kemudian sebagian lagr yang mengingatnya dan

mempraktekkannya narnun tidak terjadi kehamilan. Jika hal itu adalatr

perkara yang jarang terjadi, maka tidak mustahil dipatrami seperti

pengertian pertama.
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Pelaiaran vans dapat diambil.

1. Disukai membaca basmalah dan berdoa serta memeliharanya

hingga pada saat bersenang-senang seperti melakukan hubungan

intim. Imam Bukhari telah membuat judul bab tersendiri bagi

masalah ini dalam pembahasan tentang bersuci.

2. Melindungi diri dengan mengingat Allah dan berdoa kepada-

Nya dari gangguan syetan, dan mencari keberkahan melalui

perantara nama-nama-Nya, serta berlindung kepada-Nya dari

semua keburukan.

3. Berusaha merasakan bahwa Allah yang memudahkan pekerjaan

itu dan menolongnya.

4. Isyarat bahwa syetan senantiasa menyertai manusia. Ia tidak

menjauh darinya kecuali dari orang yangberdzikir kepada Allah.

5. Bantatran bagi mereka yang melarang orang yang berhadats

untuk mengingat Allah. Namun, kesimpulan ini digoyahkan

hadits terdatrulu dengan lafazh, "Apabila hendak mendatangi

istrinya." Ia serupa dengan kalimat yang diucapkan ketika

hendak masuk tempat buang hajat. Imam Bukhari telah

mensinyalir hal ini dan mengisyaratkan kepada riwayat yang

menyebutkan, "Apabila hendak masuk," seperti yang telah

dipaparkan pada pembahasan tentang bersuci.

68. Walimah yang Pertama Adalah Hak @enar)

V? i.F:St r* Jv,)

'gl-+.')s

'l'ti ,*t *e \t * Cte'Jo

Abdunahman bin Auf berkata, 'tlabi SAW bersabda kepadaku,

'Adalranlah walimah walaupun dengan menyembelih seekor

kambing'."
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u.r ors ^!t :^u fur *>, *uy ; ,-J ;?l ,Jv c,ata4 it ,f
€,Qi oK,-e.;tt *it,\t;*:t);t{* ry *,tw'W ^r:rA,&, ;e ht * dt rV'b *t;
,tilt';,i L:?i ,L1* ;t 6i *t rlLi,it *Ut e;;
,k lt );' ,# G Ui 6 s\i orsi ,Jil'o ,.ar;lt sC
w,. *t ;r. \t * Ut 6;i6;; 4 44 *: # \t
'& u, C.:t;? i*fut n6.a1v,i'itG.$,L)?

ei,t;-t'#,'$ i ,*,o t),L *ie *'*;*) *,
ei ,tii'f "rtL F 'ir, 

'J-t ,* y; ri1 6L a L*r)

5166. Dari Ibnu Syihab dia berkata, Anas bin Malik RA
mengabarkan kepadaku, bahwa dia berusia sepuluh tahun pada saat
kedatangan Rasulullatr sAw ke Madinah, maka ibu-ibuku senantiasa
menyuruhku berkhidmat kepada Nabi sAW. Aku pun berkhidmat
kepadanya selama sepuluh tahun dan Nabi sAw wafat saat aku
berusia dua puluh tahun, maka aku adalah manusia paling tahu tentang
urusan hijab ketika dittrunkan. Adapun pertama kali diturunkan
adalatr ketika Rasulullah SAw berkumpul dengan zanab binti Jahsy.
Pagi hari, Nabi SAW sebagai pengantin dengan zainab, beliau sAw
memanggil orang-orang dan mereka makan, lalu mereka keluar.
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Namun, sekelompok mereka tetap di tempat Nabi SAW dan mereka

berlama-lama tinggal di situ. Nabi SAW berdiri, lalu keluar dan aku

keiuar bersamanya agar mereka juga keluar. Nabi SAW berjalan dan

aku berjalan hingga beliau sampai ke depan pintu kamar Aisyah.

Kemudian beliau mengira mereka telah keluar, maka beliau kembali

dan aku pun kembali mengikutinya, namun ketika beliau masuk ke

tempat Zainab temyata orang-orang itu masih duduk-duduk dan belum

berdiri. Nabi SAW kembali (keluar) dan aku kembali juga

bersamanya. Ketika sampai depan pintu rumatr Aisyah, beliau SAW

mengira mereka telah keluar, maka beliau SAW kembali dan aku pun

mengikutinya. Temyata mereka benar-benar telah keluar. Lalu Nabi

SAW membuat tirai antara diriku dengan dirinya dan diturunkanlah

tentang hijab.

@:
(Bab walimah yang pertama adalah hak). Judul bab ini

merupakan lafazh hadits Ath-Thabarani dari Washsyi bin Harb yang

dinisbatkan kepada Nabi SAW, ";i4d/ltt ,'J\t; *,'&ti ,'rr'ry.tlt

(lYalimah yang pertama adalah hak (sesuatu yang wajib dilakukan),

yang kedua adalah ma'ruf, dan yang ketiga adalah kesombongan).

Imam Muslim mengutip dari Az-Z;furi, dari Al A'raj dan dari Sa'id

bin Al Musayyab, dari Abu Hurairah, dia berkata, *1it'7* 7t;Ur ;'
',*'et c#t A-{.t'flt ,rf\ (seburuk-buruk malmnan walimah

adalah yang dipanggil kepadanya orang-orang kaya dan ditinggalkan

orang-orang mishin, dan ia adalah hak [waiibJ). Sementara Abu

Syaikh dan Ath-Thabarani di kitab Al Ausath mengutip dari Mujatrid,

dari Abu Hurairah, yang dinisbatkan kepada Nabi SAW, "Oi'aa$t

;ei't;i 4- C C3'* ,bi @alimah adalah hak dan sunnah.

Barangsiapa diundang dan tidak memenuhinya maka telah

bermal<siat). Saya akan menyebutkan hadits Ztthair bin Utsman

mengenai hal itu beserta pendukung-pendukungnya setelah tiga bab.
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Imam Ahmad meriwayatkan dari hadits Buraidah dia berkata, 'r*, 6I

e;'u c\ju.'$. r 'rfi , &j *r i' db Jr1J,6'l})60,;t {t "tir" 
ni

meminang Fathimah, maka Rasulullah SAW bersabda,

"sesungguhnya menjadi keharusan bagi pengantin untuk mengadakan

walimah"). Sanad hadits ini tidak mengapa.

Ibnu Baththal berkata, "Kalimat, 'walimatr adalah haq', yakni ia

bukan perkara yang batil, batrkan dianjurkan dikerjakan dan termasuk

sunnah serta keutamaan. Kata 'haq' di sini tidak bermakna wajib."
Kemudian dia berkata, "Saya tidak mengetatrui seorang pun

mewajibkannya." Demikian yang dia katakan. Tampaknya dia
mengabaikan satu riwayat dalam madzhabnya tentang kewajiban
walimah (perjamuan) pernikahan. Riwayat ini dikutip Al Qurthubi,
dan dia berkat4 "Sesungguhnya madzhab yang masyhur menyatakan

hukumnya mandub (dianjurkan)." Kemudian Ibnu At-Tin mengutip

dari Ahmad, tetapi dalam kitab Al Mughni dikatakan batrwa

sunnah. Bahkan dia sepakat dengan Ibnu Baththal dalam
menafikan adanya perselisihan tentang itu di kalangan ahli ilmu. Dia
berkata, "Sebagian ulama madzhab Syaf i berkata, 'Hukumnya
adalatr wajib, karena Nabi SAW memerintahkannya kepada

Abdunahman bin Auf, begitu pula menghadiri undangannya adalah

wajib, maka berarti walimah (perjamuan) itu sendiri adalah wajib."
Namun dijawab batrwa ia adalah makanan untuk mengungkapkan
kegembiraan yang terjadi sehingga sama seperti makanan-makanan
lainnya. Adapun perintah dipatrami dalam konteks istihbab (disukai)
berdasarkan dalil-dalil yang telatr kami sebutkan. Disamping itu,
beliau SAW memerintahkan Abdurrahman bin Auf untuk
menyembelih kambing, sementara hal ini tidak wajib menurut
kesepakatan. Mengenai masalah berkumpul dengan istri pertama kali,
maka tidak ada asalnya.

Saya (Ibnu Hajar) berkat4 saya akan menyebutkan tambatran

pembahasan masalah ini dalam bab menyarnbut Orang yang
Mengundang. Adapun sekelompok yang dia isyaratkan dari ulama
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madzhab Syafi'i, maka ia merupakan pandangan terkenal di kalangan

mereka. Perkara ini ditegaskan Sulaim Ar-Razi, dia berkata,

"sesungguhnya ia merupakan makna lahir teks kitab Al Umm. " Lalu

hal ini dinukil juga dari nash oleh Asy-Syaikh Abu Ishaq dalam

Madzhab. Ia merupakan perkataan madzhab Azh-Zhahin seperti

ditegaskan Ibnu Hazm. Adapun undangan selain perjamuan

pernikahan akan dibahas setelah tiga bab.

itu,li fi1 ,l"u: # il' ,rp H' ut 
'J,t )f U ,t*lt tb'J6i

(Dan Abdurrahman bin Auf berkata, "Nabi SAW bersabda kepadaku,

'Adakanlah walimah meski dengan menyembelih seekor kambing"').

lri adalah penggalan hadits panjang yang dikutip Imam Bukhari

dengan sanad yang maushul di awal pembahasan tentang jual-beli dari

hadits Abdurrahman bin Auf sendiri serta dari hadits Anas. Adapun

yang dimaksud adalah adanya kata perintah untuk mengadakan

walimah (perjamuan) pernikahan. Seandainya ada keringanan untuk

meninggalkan, tentu tidak akan diperintahkan lagi mengadakannya

setelah kedua pengantin telah lama bersama-sama.

Selanjutnya ulama salaf berbeda pendapat dalam menentukan

waktu walimah. Apakah ia saat akad atau menyusul sesudah akad?

Apakah saat dukhul (malam pengantin) atau sesudatrnya? Ataukah ia

memiliki waktu yang cukup panjang, yakni sejak permulaan akad

hingga berakhirnya masa dukhul? Menyrkapi hal ini para ulama

memiliki beberapa pendapat. An-Nawawi berkata, "Mereka berbeda

pendapat tentang ini. Menurut nukilan Iyadh bahwa yang paling benar

dalam madzhab Maliki adalah disukai sesudatr dukhul. Namun

sekelompok mereka mengatakan disukai saat akad. Adapun menurut

Ibnu Habib disukai saat akad dan setelah dukhul. Lalu di tempat lain

dia berkata, 'Boleh sebelum dukhul dan sesudahnya'." Ibnu As-Subki

menyebutkan bahwa bapaknya berkata, "Saya tidak menemukan

dalam pembatrasan para ulama madzhab kami tentang penentuan

waktunya." Menurutnya, perkataan bapaknya ini disarikan dari

pemyataan Al tsaghawi, "Memukul duff (rebana) pada pernikatran
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diperbolehkan ketika akad dan pesta nikatr, sebelum atau tidak lama
sesudahnya, dan waktunya cukup panjang dari sejak akad. Dia
berkata, "Adapun yang dinukil dari perbuatan Nabi SAW bahwa ia
diadakan setelah dukhul." Seakan-akan dia mengisyaratkan kepada

kisah Zainab binti Jahsy. Ini pula yang dijadikan Al Baihaqi sebagai
landasan ketika menyebutkan waktu walimah. Namun apa yang dia
sangkal tentang penegasan para ulama madzhab tidaklah tepat, karena
Al Mawardi menegaskan ia terjadi ketika dukhul. Sedangkan hadits
pada bab di atas sangat tegas menyatakan sesudah dukhul berdasarkan

kalimat, '?agr harinya beliau sebagai pengantin dengan Zainab, lalu
beliau memanggil orang-orang. "

sebagian ulama madzhab Maliki menyukai walimatr dilakukan
saat akan berkumpul, lalu dukhul terjadi setelah walimatr, dan inilah
yang dilakukan orang-orang saat ini. Menguatkan keberadaan
walimah adalah untuk dukhul bukan untuk kepemilikan, bahwa
setelatr walimah para satrabat belum dapat menentukan, apakah
perempuan tersebut sebagai istri bagi Rasulullatr sAw atau hanya
selir? Sekiranya walimah terjadi saat kepemilikan tentu mereka akan
mengetahui perempuan itu berstatus istri, sebab selir tidak ada
walimah baginy4 maka hal ini menunjukkan .walimah te{adi saat
dukhul dan sesudahnya.

p;, *oht .,lla l' lyrird (Kedatangan Nabi SAW). Huruf

akhir pada kata p't-ir diberi bais fathah sebagai zharf (keterangan

waktu), yakni pada masa kedatangan beliau sAw. pada pembahasan
tentang minuman akan disebutkan dari Syu,aib, dari Az-h)hi, da,'j
Anas, ';.t r-'i3'crij ,+'p 'i.t (0 -"1t *t * i' & H' i+
AP (Nabi sAW datang ke Madinah dan aht berusia sepuluh tahun,

dan beliau sAW meninggal saat alar berusia dua puluh tahun). Telatr
disebutkan dua bab terdahulu dalam hadits mu'allaq (tidak menyebut
awal sanad) dari Abu Utsman dari Anas, sesungguhnya dia
berkhidmat kepada Nabi sAW selama sepuluh tahun. Lalu akan
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dikutip pada pembahasan tentang adab dari Salam bin Miskin, dari

Tsabit, dari Anas, dia berkata , l,;b'-W P) *Vitt d* ,jr'U4t
AUt,.J jtt V hg @ku berkhidmat kepada Nabi SAW selama sepuluh

tahun, demi Allah, beliau titlak pernah mengucapkan kata 'ah'

kepadalu sama sekali).lmamMuslim mengutip dari riwayat Ishaq bin

Abu Thalhah, dari Anas, dibagian akhimya disebutkan, U !" ,-r'1',5t3

',*'F.i-fui- (Anas berkata, "Demi Allah, sungguh aku telah

berkhidmat padanya selama sembilan tahun'). Namun, tidak ada

pertentangan di antara kedua riwayat itu, karena beliau berkhidmat

(melayani) Rasulullah SAW sembilan tahun ditambah beberapa bulan,

maka terkadang digenapkan menjadi sepuluh dan terkadang pula

sisanya dibuang.

€.4i o&i 6laapun ibu-ibulat). Yakni ibunya dan bibinya dari

pihak ibu, serta yang semakna dengan keduanya. Jika terbulli bahwa

Malikah adalah nenek daripada Anas, maka dipastikan dialah yang

dimaksudkan di tempat ini, bukan yang lainnya.

#t; (Terus-menerus menganjurkanku). Demikian dinukil

kebanyakan periwayat, yakni menggunakan httruf zha kemudian

diiringi dua huruf nun, berasal dari kata muwazhabah. Sementara

dalam riwayat Al Kasymihami menggunakan huruf /fto, sesudahnya

huruf ya sebagai ganti huruf ba, berasal dari kata muwatha'ah yang

berarti persetujuan. Kemudian dalam riwayat Al Ismaili dinukii

dengan lafazh ,*;- berasal dari kata at-tauthin (menempatkan).

Kemudian dalam lafazh lain pada riwayat beliau sama seperti itu,

tetapi menggunakan huruf hamzah yang beri tanda sukun setelah dua

nun, berasal dari kata at-tauthi'4ft. Dikatakan,'watha'tuhu ala kadza',

artinya aku menghadirkannya demikian.

yr;elr pt+ .r"6r 
't"1AKt (Aku adatah orang paling mengetahui

tentang urusan hijab) Pembahasannya secara detail telah dijelaskan

pada tafsir surah Al AhZaab.
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69. Walimah Meski (Menyembelih) Seekor Kambing

* ?rt J2 Ut JL :JG';i ?nt',f,r Ui'*'^fi # a
r6:">i € ut*,\r o i?rt e\jt 

"-r 
i ,*:Sr ,c p,

t]:s tJ"l :Ju t;i Lt- # *') ,ii ,i: gt; o)j :Jv
1. .c/ , c .c 4t, tc. ',,,: ., o1,. 1. ' t ..t?.' / c

ob )'-f i i;lSt'"b j? ,;,r:\r * orf$t ,17 A)-JI

:)v ,|rglQr ao\r U JjO ;t |lioi 1* f)t i *
,a*ts Le ,gilt jy u* ,rJr1j 'l:r,ii ; i ?'r '!.,c

,*t *\t * 
"ltiu, 

,t')? 1;7r y.i'd u*;vG

5167. Dari Humaid, sesungguhnya dia mendengar Anas RA
berkata, 'Nabi SAW bertanya kepada Abdunatrman bin Auf, dan dia
telah menikahi seorang perempuan dari kalangan Anshar, 'Berapa
mahar yang engknu berikan kepadanya?' Dia berkata, ,Emas seberat
biji (kurma)'." Dari Humaid dia berkata: Aku mendengar Anas
berkata, "Ketika mereka datang ke Madinah, kaum muhajirin tinggal
pada kaum Anshar. Abdurrahman bin Auf tinggal pada Sa'id bin Ar-
Rabi'. Dia berkata, 'Aku akan membagikanmu hartaku, dan aku akan
melepaskan untulanu salah satu di antara kedua istriku'. Dia berkata,
'Semoga Allah memberi berkah untukmu, keluargamu dan hartamu,.
Dia keluar ke pfftr, lalu menjual dan membeli, maka dia
mendapatkan sedikit keju dan samin. Setelah itu dia menikah. Nabi
SAW bersabda kepadanya, 'Adakanlah walimah walaupun
(menyembelih) seekor kambing'. "

.r?jt'&i
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ii ,* *3 ,)L lu' ,J- 'u1t ;:i t1 :Jv it * '7s'*
,?'tLf ,:.;) etti6t'k,u

5168. Dari Tsabit, dari Anas dia berkata, "Tidaklah Nabi SAW

mengadakan walimah saat pernikahan dengan seorang pun di antara

istri-istrinya, sebagaimana walimatr yang beliau lakukan terhadap

Zainab, beliau mengadakan walimah dengan menyembelih seekor

kambing'."

'*'*i *i *v\, ,k ytJ;"oi 1/ ,* ,# *
frrW l rii,4ttb W|eei,Gii )

5169. Dari Syu'aib, dari Anas, "Sesungguhnya Rasulullatr SAW

memerdekakan Shafiyatr dan menikahinya. Beliau menjadikan

kemerdekaannya sebagai mahar bagrnya. Lalu beliau mengadakan

walimatr dengan menghidangkan adonan."

,fru;*t r:tl\t * dt ;. |J'{rt:'4 :Ju sV e
.t,:iJ' Jt'te ,'-?,"i ,*'rii

5170. Dari Bayar5 dia berkata: Aku mendengar Anas berkat4

'Nabi SAW berkumpul pertama kali dengan seorang perempuan.

Beliau SAW mengirimku dan aku memanggil beberapa orang untuk

perjamuan."

Ketefanean lfadits:

(Bab walimah meski [menyembelihJ seel<or kambing).

Maksudny4 bagi siapa yang berada dalam kondisi lapang seperti akan
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dibahas mendatang. Imam Bukhari menyebutkan lima hadits yang

semuanya dari Anas RA.

Hadits pertama dan kedua berkenaan dengan kisah Abdurrahman

bin Auf tetapi dia memenggalnya menjadi dua bagian. Riwayat ini dia
nukil dari Ali, dari Suffan, dari Humaid. Ali yang dimaksud adalah

Ibnu Al Madini, dan Su$an adalah Ibnu Uyainah. Dalam sanad ini,
Suffan telah menegaskan telah mendengar langsung dari Humaid,

demikian pula Humaid mengatakan mendengar langsung dari Anas,

maka hilanglah kecurigaan tadlis (penyamaran) dari keduanya.

Namun, dia membaginya menjadi dua bagran. Pada bagian awalnya

dia menyebutkan pertanyaan Nabi SAW kepada Abdurrahman tentang

kadar mahar. Lalu pada bagian kedua disebutkan kisah Abdurrahman
bin Auf. Dia berkata, "Ketika mereka datang ke Madinah, orang-orang

muhajirin tinggal pada kaum Anshar." Lalu dia mengungkapkan hal
ini dengan perkataannya, "Dari Humaid, dia berkata: Aku mendengar
Anas." Sementara dalam riwayat Al Kasymihani, "sesungguhnya dia
mendengar Anas." Yakni mirip seperti hadits sebelumnya. Bagian ini
-seperti ditegaskan Al Mizzi dan selainnya-. Mungkin ia disebutkan
secara mu'allaq (tanpa menyebut awal sanad). Namun, pandangan

pertama yang menjadi pegangan

Al Ismaili meriwayatkarulya dengan redaksi, "Dari Al Hasan bin
Sufoan, dari Muhammad bin Khallad, dari Suffan, Humaid
menceritakan kepadaku, aku mendengar Anas." Lalu dia mengutip
kedua hadits itu sekaligus. Al Humaidi meriwayatkan dalam
Musnadnya -dan dari jalurnya dikutip Abu Nu'aim dalam kitab Al
Mustakhraj- dari Sufyan, menggunakan lafazh'menceritakan' pada

setiap jenjang sanad-nya, namun juga disebutkan secara terpisah. Dia
mengatakan pada setiap sanad ifu, "Humaid menceritakan kepada

kami, sesungguhnya dia mendengar Anas." Kemudian Ibnu Abu Umar
mengutip dalam Musnadnya dari Suffan -dan dari jalurnya dikutip Al
Isma'ili- dia berkata, "Dari Humaid, dari Anas", lalu semuanya

dikutip sebagai satu hadits. Disamping itu, kisah kedua disebutkan
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lebih dahulu daripada kisatr pertama, seperti pada riwayat selain

Suffan.

Pada bagian awal pembahasan tentang nikah sudah disebutkan

dari Ats-Tsauri dan pada bab "Shufrah Bagi Orang yang Menikah",

dari riwayat Malik, lalu di bab "Keutamaan Anshar', dari Ismail bin

Ja'far, serta pada pembahasan tentang jual-beli dari riwayat Zuhair bin

Muawiyatr. Kemudian akan disebutkan pada pembatrasan tentang adab

dari Yahya Al Qaththan, semuanya dari.Hgr4aid. Muhammad bin

Sa'ad menyebutkannya pada kitab Ath-Thabaqat dat'r Muhammad bin

Abdullah Al Anshari, dari Humaid. Sudah disebutkan pula pada bab

"Doa Untuk Orang yang Menikah", dari riwayat Tqabit, serta pada

"Bab Berikan Kepada Perempuan-perempuan Mahar-rnahar Mereka",

dari riwayat Abdul Aziz bin Shuhaib dan Qatadah, semuanya dari

Anas. Dia menyebutkannya pula di awal pembahasan tentang jual-beli

dari hadits Abdurrahman bin Auf sendiri, maka saya akan

menyebutkan faidah yang terdapat dalam riwayat-riwayat mereka.

Pada pembahasan tentang jual-beli sudah dibahas hadits Anas

sehubungan mereka yang memberi tambahan pada riwayatrya. Dia
menjadikannya dari hadits Anas dari Abdunahman bin Auf. Namun

kebanyakan jalw mer{adikannya dari Musnad Anas. Adapun yang

tampak dari keseluruhan jalur-jalur riwayat itu menyatakan dia (Anas)

menyaksikan kejadian. Hanya saja terkadang dia mengutip dari

Abdunatrman sebagian keterangan yang tidak didapatkannya langsung

dari Nabi SAW.

SAW dan sahabat-sahabatnya. Dalam riwayat Ibnu Sa'ad, 'J-* e* U
-o--$;;Jt )'* g-) #:;t ftetil<a Abdunahman bin Auf datang ke

Madinah).

,r'. llt ,sJb qF$r'lj (Kaum Muhajirin tinggal pada kaum

Anshar). Penjelasan tentang ini sudah dipaparkan pada bagian awal

pembahasan hijrah.
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#jt i.rb e )* i. i;}t |t;, J? (Abdutahman bin Auf

tinggal pada Sa'ad bin Ar-Rabi' ). Dalam riwayat Zvhair, 4 e* U

*!j, r).;;;,,yri* *3 # Xo' ,,r; U, e, {;-4t )* i f }t
*stJ\t (ketika Abdurrahman bin Auf datang ke Madinah, Nabi SAW

mempersaudarakan antara dirinya [AbdurrahmanJ dengan Sa'id bin

Ar-Rabi' Al Anshari). Padariwayat Ismail bin Ja'far, +, t$b ?#
i .o o

eT-J ,#)t (Abdurrahman datang kepada kami lalu

dipersaudarakan). Serupa dengannya dalam riwayat Abdunahman bin
Auf sendiri. Yahya bin Sa'id Al Anshari meriwayatkan dari Humaid
yang dikutip An-Nasa'i dan Ath-Thabarani, fib in' .J- lt J?) A1

f;t *j F'#. er' . 1r;r\ti f:j'#'&j Bo'utuuah sAW

mempersaudarakan antara Quraisy dan Anshar, beliau
mempersaudarakan antara Sa'ad dan Abdunahman). Kemudian
dalam riwayat Ismail bin Ja'far, eU )'* i *Ft * qe tt
(Abdurrahman bin Auf datang kepada kami, lalu beliau
mempersaudarakan). Zuhair menambahkan dalam riwayatnya,'Oa3 t
4 rSit-, (Adapun Sa'ad memiliki kekayaan). Ismail bin Ja,far

meriwayatkan dengan lafazh, :JL.6F('H ,J ]'' (r ,*Lb'.Li)

(sungguh leaum Anshar telah mengetahui bahwa aku orsng yang
paling banyak harta di antara mereka). Dia memang paling banyak
hartanya. Pada hadits Abdurrahman disebutk-, iri y:a-.31t'gt ,il
(Sesungguhnya alru adalah orang Anshar paling banyak hartanya).
Biografi Sa'ad bin Ar-Rabi' sudatr disebutkan pada pembahasan

tentang keutamaan kaum Anshar dan kisah kematiannya pada bab
'?erang Llhud". Dalam riwayat Abd bin Humaid disebutkan dari
Tsabit, dari Anas, g:* i.*"jt * ,i eT {i *Vht r;lpt'oi
ibr.G c,ol1#"lt *a.'otJ"rL J-;t'r 6L-ib / ttar3 @abi sAW

mempersaudarakan antara Abdunahman bin Auf dan (Jtsman bin

FATTIUL BAARI - 455



Affan, lalu Utsman berkata kepada Abdurrahman, "Sesungguhnya

aku memiliki dua kebun'). Namun riwayat ini keliru. Ia berasal dari

riwayat Umarah bin Zadzan.

;fr;t ,6Gf ii'er f Jij d.u,;litti iJu6 @io berkata, "Aku akan

membagilrnn untulonu hartalu dan melepaskan untulctnu salah satu di
antara kedua istrilat'). Dalam riwayat Ibnu Sa'ad disebutkan, g)';thi

* JJ6 ,u atTyr ,,rf urr gsrTy 4:J'6i*6 *.bn li ,)'t;a
r ,itli dtt ,q?'*$i ,#-* jl p ,Jtt ,),i: ,j6 ,Vi:F rTil,tL1

(Sa'ad pergi membawanya ke rumahnya, lalu meminta agar
didatanglran maknnan dan lceduanya pun makfln, lalu dia berknta,
"Alan memiliki dua istri dan engkau adalah saudarala4 sementara

engkau tidak memiliH istri, alar akan melepaslcan salah satunya lalu
engkau menikahinya." Dia berkata, "Tidak demi Allah." Dia pun
berl<ata, "Marilah kita lce kebunlat, lalu alu akan membaginya dua
untulonu." Dia berkata, "Beliau berkata, 'Tidak"'). Dalam riwayat
Ats-Tsauri disebutkan, iti 'dill li.,;tri b( ,y, ,-p? (beliau

menawarlran kepadanya untuk membagikan padanya lceluarga dan

hartanya). Sementara dalam riwayat Ismail bin Ja'far disebutkan, fj
qri1 |>t; $$ ,t4iiLli ,Lt)t t;,ii,bi lEti g$r;\ (Dan aku memitiki dua

istri, lihatlah siapa yang lebih menarik bagimu diantara keduanya,

aht akan menceraikannya. Apabila telah halal, maka nikahilah dia).

Kemudian dalam hadits Abdurrahman bin Auf disebutkan, ,'q;6
W\j |>t; o$ *b u Jl6 *-rt ,pr:)"qt ,a,i ,r)6 ti'ri (Atu akan

membagilran untulonu separuh dari hartaku dan lihatlah siapa di
antara lredua istriku yang engkau sukai, alru akan melepasleannya

untulonu. Apabila telah halal, maka englau dapat menikahinya).

Serupa dengannya dalam riwayat Yahya bin Said. Dalam lafazh lain,

Vig 6+t::.itr $$ ,q*li, d.6 qiu*Wi jto qinatuh siapa

di antara keduanya yang lebih engleau sukai, malca sebutkanlah

456 _ FATHI'L BAARI

-



namanya kepadalru niscaya alu akan menceraikannya. Apabila

iddahnya telah berakhir maka engkau boleh menikahinya).

Dalam riwayat Hammad bin Salamatr dari Tsabit yang dinukil

oleh Imam Ahmad, 'tb3'lr:tt,ir 4.ri' ff Ff $1 ,g7l 6i :tn'i'Jtii
@f e ag \;,ti ,;ifi 'jntt 96?;\ ,#i ,e'i# r!6 (sa,ad bertrata

kepadanya, "Wahai saudaralat, alat adalah penduduk Madinah yang

paling banyak hartanya, lihattah separuh d.ari hartalru dan ambillah,

alat juga beristrikan dua perempuan, lihatlah siapa di antara

keduanya yang lebih menakjubkan bagimu supaya aku

menceraikannya"). Saya belum menemukan keterangan tentang nama

kedua istri Sa'ad bin Ar-Rabi', hanya saja Ibnu Sa'ad menyebutkan

bahwa Sa'ad memiliki anak yang dipanggil Ummu Sa'ad dan namanya

adalah Jamilah, lalu ibu daripada Jamilah ini adalah Amrah binti
Hazm. Kemudian Zaidbin Tsabit menikahi Ummu Sa'ad dan latrirlah

dari pernikahan mereka seorang anak laki-laki yang diberi nama

Kharijah. Dari keterangan ini diambil penamaan salah satu di antara

kedua istri Sa'ad. Ath-Thabarani meriwayatkan dalam kitab tafsirnya,

kisah kedatangan istri Sa'ad bin Ar-Rabi' sarnbil membawa dua anak

perempuan Sa'ad setelah Sa'ad mati syahid. Dia (istri Sa ad) berkata,

"Sesungguhnya paman keduanya mengambil warisan mereka." Maka

turunlah ayat tentang warisan. Ismail Al Qadhi menyebutkan namanya

di kitab Ahkam Al Qur'an dengan sanad-nya secara mursal bahwa dia

adalah Amrah binti Hazm.

l,Jlyj 'uJ{tt e U Xrr 31{ (Semoga Allah memberkahi untulonu

pada keluargamu dan hartamu). Dalam hadits Abdurratrman

disebutkan, 'Lti5 ,1.tt1J, :,5'6 $jW. * 9" 'u ,y.a4i ,, d. ar6 |
(Alat tidak butuh terhadap hal itu. Apalah ada pasar tempat dagang?

Dia menjawab, "Pasar bani Qainuqa"'). Adapun pelafalan lafazh

Qainuqa 'telah disebutkan pada bagian awal pembahasan tentang jua]-

beli. Sementara dalam riwayat Zuhur disebutkan, 9tilt * g!3
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tTunjukkan kepadafu. jalan ke pasar). Lalu dalam riwayat Hammad

diberi tambahan, i.Jjlj lUereka pun menunjukkan kepadanya).

,f) yti'u,*,'qbfu ,s-,;;ti tri O*t Jiee (Dia ketuar ke

Ooro, k"*udian membeli dan menjual, lalu mendapatkan sesuatu dari

keju dan minyak samin'1. Dalam riwayat Hammad, ,g.! LU.i ,91-16

$t * 'n :*ie'l pio membeli dan menjual, lalu mendapat

untung, kemudian kembali sambil membawa sesuatu berupa minyak

samin dan keju).Dalam riwayat Ats-Tsauri disebutkan, ,9,jrt * C:

ft yti b r*' C.! €unjukkan alat ke pasar, lalu dia memperoleh

keuntungan berupa sedikit keju dan minyak samin). Pada kalimat ini
terdapat bagian yang dihapus dan dijelaskan oleh riwayat lain. Dalam

riwayat Zthair dikatakan pula, Jif )') ;ii qi .l'utaL'1 ,F '&j U;

|.il {Ur*o tidaklah dia kembali hingga mendapat kelebihan keju dan

samin, lalu dia membawanya kepada keluarganya). Serupa dengan ini
dalam riwayat Yatrya bin Sa'id dan Ahmad dari Ibnu Ulayyah dari

Humaid.

Uy <OA menikah). Dalam hadits Abdurrahman bin Auf diberi

tambalran, \:rilt {S 93 (Kemuatan dia berulang kali berangkat di pagi

hari),yakni ke pasar. Zuhairmenyebutkan, {t:;E j,trr or3 6 d<i

,* ?t (Kami pun tinggal menurut apa yang dikehendaki Allah,

lalu dia datang dan padanya terdapat bekas shufrah). Serupa

dengannya dikutip Ibnu Ulayyah. Dalam riwayat Ats-Tsauri dan Al
Anshari disebutkan, '{" *V bt * Ut '6 (W"Ut SAW bertemu

dengannya). Ibnu Sa'ad menarnbahkan, ?j {tt $;Sr ,l<r' U * e
lb U (Di salah satu jalan Madinah dan padanya terdapat bekas

daripada shufrah). Kemudian dalam riwayat Hammad bin Zaid dari

rsabit, l:i* ;l )" i ,r--1, * ,* ,e?t'nn2 * b, ;a ;r'of
(Sesungguhnya Nabi SAW melihat pada Abdunahman bin Auf bekas
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shufrah). Sementara dalam riwayat Hammad bin Salamah disebutkan,

9\fi Lit *t (dan padanya terdapat bekas zafaran). Dalam

riwayat Ma'mar dari Tsabit yang dikutip Ahmad disebutkan, ?j *i
9'b b (Dan padanya terdapat bekns khaluq). Pada awal hadits

Marik, {b'j *i &i rr h' & A' & ,E )7 i *?':t:? oi

(Sesungguhnya Abdurrahman bin Auf datang kepada Nabi SAW dan

padanya terdapat bekas shufrah). Demikian juga riwayat
Abdurrahman sendiri. Lalu dalam riwayat Abdul Aziz bin Shuhaib

disebutkan,{b'u ?jtj u"j)r &r5. *i * i, & Ut "tl 
grabi

SAW melihat tanda-tanda pengantin dan bekas shufrah)." Maksud
dengan shufrah di sini adalah khaluq yang berwarna kuning, dan

khaluq adalah wangian yang dibuat dari za'faran dan selainnya."

lultr 6'aQr uJt *'f i.,*)t * pj *o\, ,)* 4r'Sa
(Nabi SAW bertanya kepada Abduruahman bin Auf dan dia telah
menilrahi seorang perempuan dari kalangan Anshar). Kalimat ini
berfungsi menunjukkan keadaan, yakni Nabi bertanya kepadanya saat

akan menikah. Perempuan yang dinikahi ini menurut penegasan Az-
Ztbair bin Bakkar di kitab An-Nasab adalah anak perempuan Abu Al
Haisar Anas bin Ar-Rafi' bin Umru'ul Qais bin Zaid bin Abdul
Asyhal. Dalam biografi Abdurrahman bin Auf di kitab Thabaqat Ibnu
Sa'ad dikatakan, perempuan itu adalah anak perempuan Abu Al
Hasysyasy, lalu dia menyebutkan nasabnya. Namun menurutku,
keduanya adalah dua orang yang berbeda, karena dalam iwayat Az-
Zubair disebutkan, )t &j eAt,ylt;g|.'oii (Dia melahirkan

anak-anak untuk Abdurrahman yang diberi nama Al Qasim dan

Abdutlah). Sementara dalam riwayat Ibnu Sa'ad, Jby k6ri'i oi1
)s lOfa melahirkan untuk Abdurrahman, anak yang bernama Ismail

dan Abdullah). Ibnu Al Qaddah menyebutkan dalam kitab Nasabul
Aus bahwa ia adalah Ummu Iyas binti Abu Al Haisar, dan narnanya
adalah Anas bin Rafi' Al Ausi. Kemudian dalam riwayat Malik
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disebutkan, s(,i,1t 'u 'ai;y 
CTt if; e:.?6 ifLt (Betiau bertanya

kepadanya dan dia pun mengabarkan bahwa dia menikahi perempuan

dari kaum Anshar). Lalu dalam riwayat Zuhait dan Ibnu Ulayyah serta

Ibnu Sa'ad maupun selain mereka, "Nabi SAW berkata kepadanya,

'Mahyam? "' maknanya "Apa urusanmu?" ata.u "Apakah ini?" dart

dia adalah kalimat tanya yang mabni ala sukun (senantiasa diberi

tanda sukun. Pene{), hanya apakah ia termasuk basiithah atau

murakkabah? Terdapat dua pendapat di kalangan pakar bahasa. Ibnu

Malik berkata, ia adalah isim fiil yang bermakna 'kabarkan!' dan

dalam riwayat Ath-Thabarani di kitab Al Ausath disebutkan, "Beliau

berkata kepadanya 'Mahyam', dan ia adalah kalimat yarLg

diucapkarurya ketika ingin bertanya tentang sesuatu. Dalam riwayat

Ibnu As-Sakan disebut dengan lafazh'mahyan' namun yang pertama

lebih dikenal. Dalam riwayat Hammad bin Zaid dari Tsabit yang

dikutip Imam Bukhari demikian juga dalam riwayat Abdul Aziz bin
Shuhaib yang dikutip Abu Awanah, "Dia berkata,'Apa ini?"" Laht

dalam jawabannya disebutkan, "Aku menikahi perempuan dari kaum

Anshar."

Ath-Thabarani menyebutkan di kitab Al Ausath dari hadits Abu

Hurairah dengan sanad yang lemah, bahwa Abdurrahman bin Auf
datang pada Rasulullah SAW sementara dia telah memakai shufrah,

maka beliau bertanya, "Apakah Khidhab ini?' Apakah engftnu telah

menikah?" Dia berkata, "Benar."

W:i*l f {a"rona mahar yang engknu berikan kepadanya).

Demikian dalam riwayat Hammad bin Salamah dan Ma'mar dari

Tsabit. Dalam riwayat Ath-Thabarani disebutkan V tb (atas

berapa). Sementara dalam riwayat Ats-Tsauri dan Zuhair disebutkan,

et'rrL 6 @po yang engleau berikan kepadanya?l. Demikian juga

dalam riwayat Abdurratrman sendiri. Sementara dalam riwayat Malik,

!#l,d' f {a"ropo yang engkau berikan padanya?).
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itj qj (Seberat biji flatrmaJ). Kata ',.r11' diberi bais fathah

atas dasar sebelumnya ada kata kerja yakni "aku memberikan mahar

kepadanya", darr boleh juga diberi tanda dhammah atas dasar sebagai

pokok kalimat, yakni "yang aku berikan sebagai mahar kepadanya

adalah...".

:-6i 
'U (Dari emas). Demikian terdapat penegasan dalam

riwayat Ibnu Uyainah dan Ats-Tsauri. Demikian juga dalam riwayat
Hammad bin Salamah dari Tsabit dan Humaid. Sementara dalam

riwayat Zuhair dan Ibnu Ulayyah, ?t U /i of 'ti ,?i A'6ti
(sebiji daripada emas atau seberat sebiji daripada emas). Sama

seperti ini dalam riwayat Abdurrahman sendiri yakni disertai

keraguan. Kemudian dalam riwayat Syu'bah, dari Abdul Aziz bin
Shuhaib, gtj ili u$ (seberat sebiji),dan dari Qatadah, U|i )\t 

'b,+i 6eOerat sebiji emas). Serupa dengan yang terakhir tercantum

juga dalam riwayat Hammad bin Zaid dari Tsabit. Demikian pula
diriwayatkan Muslim dari jalur Abu Awanah dari Qatadah. Kemudian
Muslim meriwayatkan dari Syu'bah dari Abu Hamzah dari Anas

dengan lafazh, ?t ,y 1*!jt * ,{r',y }.t'J$iitt .itj g')i $ 1oto,

seberat sebiji. Beliau berknta, "seorang laki-laki dari keturunan

Abdurrahman berkata,'Dari emas "'). Ad-Dawudi mengunggulkan

riwayat mereka yang mengatakan, ?t ,y Yi ,P $ebiji emas), dan

dia mengingkari riwayat mereka yang menyebutkan, gti qj (seberat

sebiji [kurmaJ). Namun pengingkarannya ini adalah perkara munkar,

karena mereka yang menegaskan lafazh demikian adalah para imam
yang tergolong pakar. Iyadh berkata, "Tidak ada kekeliruan dalam

riwayat, karena jika ia adalah sebiji kurma atau selainnya atau biji itu
memiliki kadar yang diketahui, maka boleh dikatakan pada semua itu
seberat sebiji."

Kemudian terjadi perbedaan pendapat tentang katattT. Ada yang

berpendapat bahwa maksudnya adalah satu biji kurna, dan nilainya
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saat itu adalah lima dirham. Dikatakan bahwa kadamya saat itu

seperempat dinar. Namun ditolak bahwa biji kurma berbeda dalam

timbangannya, lalu bagaimana ia dijadikan sebagai patokan dalam

sesuatu yang ditimbang? Dikatakan bahwa kata seberat biji kurma

merupakan ungkapan terhadap nilai lima dirham perak. Hal ini
ditandaskan Al Khaththabi dan dipilih Al Azhari serta dinukil Iyadh

dari kebanyakan ulama. Pandangan ini didukung riwayat Al Baihaqi

dari jalur Sa'id bin Bisyr dari Qatadah dikatakan, '8i f 
'Uiti q:)

e\t'e# (Emas seberat biii yang dinilai lima dirhan). Dikatakan

bahwa beratnya emas lima dirham. Demikian dikatakan Ibnu Qutaibatr
dan ditandaskan oleh Ibnu Faris, serta dijadikan oleh Al Baidhawi

sebagai makna zhahir. Namun, hal ifu ditolak, karena konsekuensinya

ia adalalr tiga setengatr mitsqal. Dalam Ty"Vut 
Hayai.bin Arthah dari

Qatadah yang dikutip Al Baihaqi, uiii etit ,iX t;:l (Dinilai

sebanyak tiga sepertiga dirham), tapi sanadnya lemah. Akan tetapi

hal ini ditegaskan oleh Ahmad. Dikatakan, "Ia adalatr tiga setengah."

Ada pula yang mengatakan, "Tiga seperempat." Dari sebagian

madzhab Maliki dikatakan batrwa 6l1i menurut penduduk Madinah

adalatr seperempat dinar. Pernyataan ini dikuatkan keterangan dalam

riwayat Ath-Thabarani dalam kttab Al Ausath pada akhir hadits dari

Anas timbangannya adalatr seperempat dinar. Asy-Syaf i berkata,

"Satu biji kurma adalatr seperempat an-nasy, dar an-nasy adalah

setengah uqiyah, sedangkan uqiyah adalatr empat puluh dirham, maka
jumlahnya adalah lima dirham. Demikian juga disebutkan Abu [Jbaid,

sesungguhnya Abdurrahman bin Auf menyerahkan sebanyak lima

dirham, dan ini disebut dengan nawaat sebagaimana empat puluh

dirham disebut uqiyah, dan ini ditandaskan Abu Awanah dan

selainnya.

9s-)'it $l :su: * \, e A, Sui lNati saw bersabda,

"Buatlah walimah meskipun dengan [menyembelihJ seel<or

kambing'). Kata '/an' (meskipun) pada kalimat ini bukan bersifat
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'imtina'Wah' (pencegahan), tetapi littaqlil (untuk menunjukkan

jumlah paling minim). Dalam riwayat Hammad bin zaid, Ir iJ.,6' i66

',! 
lB"lroo bersabda, "semoga Atlah memberkahimu') sebelum kata,

g)s1 (Auattah walimah). Demikian juga dalam riwayat Hammad bin

Salamah dari Tsabit dan Humaid, lalu pada bagran akhir hadits

ditambahkan , rfis'glbi aV1 |fr 4:)i: ,;i-it'.tai ,o;}t 
"bitt

A "rl (Abdurrahman berl<ata, "sungguh alat telah melihat diriku

sekiranya aku mengangkat batu niscaya alru berharap akan

mendapatknn emas atau perak'). Seakan-akan dia mengatakan hal itu

sebagai isyarat akan kemakbulan doa Nabi SAW yang memohon

keberkahan dari Allah untuknya.

Dalam hadits Abu Hurairah disebutkan sesudah lafazh,"Apakah

engkau telah menikah?", lt l'..,1,t*iA;.f 'iri f*jii '.1ti 
.p j6

lu,!t d:1 ,'16 fsbi,f Pt * Xo'& (dia berknta, "Benar",

beliau bertanya, "Apakah engkau telah melalatlcan walimah?". Dia

menjawab, "Tidak". Maka Rasulullah SAW melemparkan kepadanya

sekeping emas dan berknta, "Buatlah walimah meskipun dengan

[menyembelihJ seekor l<ambing"). Riwayat ini sekiranya benar maka

kambing tersebut merupakan bantuan dari Nabi SAW. Ini menjadi

perkara yang mementahkan pendapat mereka yang berdalil dengannya

bahwa seekor kambing yang merupakan batas paling minimal yang

disyariatkan bagi orang yang mampu. Akan tetapi sanad hadits ini

lemah seperti telah dijelaskan.

Dalam riwayat Ma'mar dari Tsabit, Anas berkata, "Sungguh aku

telah melihat dibagikan seratus ribu untuk setiap perempuan di antara

istri-istrinya sesudah kematiannya". Saya berkata, beliau wafat dan

meninggalkan empat istri, maka jumlah semua peninggalannya adalah

tiga ribu dua ratus juta. Jumlah ini dibanding peninggalan Az-Zubar

yang telah disebutkan penjelasannya pada kitab Fardhu Al Khumus

(Ketetapan seperlima rampasan perang) adalah sangat sedikit. Maka
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kemungkinan peninggalan Abdurrahman dalam jumlah dinar,

sedangkan pada kisah Az-Zubair adalah dirham, karena kekayaan

harta Abdurrahman bin Auf sangatlah masyhur.

Pelaiaran vans dapat diambil:

1. Dalil tentang perintah walimatr seperti yang telatr dijelaskan.

2. Walimah dilalrukan sesudah dulchul. Namun, jika dicermati,

maka tidak ada indikasi ke arah ini. Bahkan hadits tersebut

hanya menyebutkan agar segera dilalrukan walimah meski

setelah dukhul.

3. Kambing merupakan batas minimal yang dihidangkan dalam

walimatr bagi yang mampu. Kalau bukan karena adanya

keterangan bahwa Nabi SAW membuat walimah untuk sebagian

istri-istrinya-seperti akan disebutkan-kurang dari seekor

kanrbing, niscaya bisa saja hadits di atas dijadikan dalil bahwa

kambing merupakan batas minimal yang mencukupi suatu

walimah, dan inipun hanya bagt mereka yang mampu.

Disamping itu, menjadikan hadits di atas sebagai dalil dalam

persoalan ini bertentangan dengan redaksi hadits yang ditujukan

kepada safu orang, sementara para ulama berbeda pendapat;

apakatr perintah yang ditujukan kepada satu orang dapat

diberlakukan secara umtun, ataukah tidak demikian? Masalah ini
telah disinyalir oleh Asy-Syaf i sebagaimana dinukil Al Baihaqi

darinya, dia berkatao "Saya tidak mengetatrui ada orang yang

diperintah seperti itu selain Abdurrahman. Namun, saya tidak

mendapatkan pendapat yang mengatakan bahawa beliau SAW

tidak melakukan walimatr." Maka beliau menjadikan hal ini
sebagai landasan untuk menetapkan bahwa hukum walimatr

tidak wajib.

4. Disimpulkan dari konteks hadits bahwa disukai memperbanyak

jamuan pesta pernikahan bagi yang mampu. Iyadh berkata, '?ara
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5.

6.

7.

ulama telah sepakat batrwa tidak ada batasan untuk jumlah

maksimalnya.?' Adapun jumlah minimalnya adalah sama seperti

itu. Mana saja yang mungkin dilakukan sudah dianggap

mencukupi. Namun, yang disukai adalah disesuaikan dengan

keadaan suami. Orang yang berkecukupan mungkin cukup

mudah menghidangkan seekor kambing ataupun yang lebih
darinya. Pada pembahasan mendatang akan disebutkan masalah

pengulangan walimah dalam beberapa hari.

Keutamaan Sa'ad bin Ar-Rabi' yang lebih mementingkan orang

lain daripada dirinya.

Keutamaan Abdurrahman bin Auf yang sangat zuhud. Dia tetap

menjaga rasa malu dan harga diri meskipun dia butuh.

Disukai mempererat persaudaraan dan hendaknya orang kaya

mengutamakan orang-orang miskin, hingga dengan memberikan

salah satu di antara dua istrinya.

Disukai bagi yang diberikan seperti itu agar menolaknya, karena
pada umumnya hal seperti ini dilalrukan dengan sangat berat.

Namun, bila diketahui tak ada unsur keberatan, maka boleh
diterima.

Barangsiapa meninggalkan hal seperti itu karena tujuan yang
benar, maka Allah akan menggantikan yang lebih baik darinya.

Tidak ada kekurangan bagi siapa yang melakukan perbuatan

seperti dalam hadits itu.

Tidak disukai menerima sesuatu yang diperkirakan
mendatangkan kehinaan, baik berupa hibah atau selainnya.

Hidup dari usaha sendiri baik perdagangan maupun
keterampilan, lebih utama daripada hidup dari pemberian atau
yang sepertinya.

Disukai memberikan doa kepada yang menikah.

9.

10.

11.

12.

13.
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14.

15.

16.

Disukai bagi Imam (pemimpin) tertinggi menanyakan keadaan

para sahabat dan pengikutnya, terutama jika dia melihat pada

mereka perkara yang tidak biasanya.

Bagi pengantin boleh keluar dari rumahnya sementara masih ada

bekas-bekas seperti minyak wangi dan sebagainya.

Hadits ini dijadikan dalil yang membolehkan memakai zafaran
bagi pengantin. Ia juga dijadikan pengkhusus bagi keumuman

larangan menggunakan za'faran bagtr laki-laki seperti akan

dijelaskan pada pembahasan tentang pakaian, Namun ditanggapi

bahwa mungkin warna kuning tersebut terdapat pada pakaiannya

bukan badannya. Jawaban ini berasal dari madzhab Maliki
sesuai pandangan mereka yang membolehkan menggunakannya

pada pakaian dan tidak pada badan. Imam Malik menukil

pendapat ini dari ulama Madinatr. Sehrbungan dengan ini
disebutkan hadits Abu Musa yang dinisbatkan kepada Nabi

sAw, {lr'H;:,; e* e irjry* I'Ja .t @ilah tidak

menerima shalat seseorang yang di badannya terdapat sesuatu

dari khalul. Hadits ini diriwayatkan Abu Daud. Logikanya,

selain jasad, maka tidak masuk dalam cakupan ancaman itu.

Adapun Abu Hanifah dan Asy-Syaf i serta yang sependapat

dengan keduanya melarangnya juga pada pakaian. Mereka pun

berpegang kepada hadits-hadits yang berbicara tentang ini dan

umunnya memiliki derajat shahih. Bahkan di antaranya ada

yang sangat tegas mendukung klaim mereka seperti yang akan

dijelaskan. Atas dasar ini, maka kisah Abdurrahman bin Auf
ditanggapi dengan beberapa tanggapan, yaitu; Pertama,

peristiwa Abdurrahman bin Auf berlangsung sebelum ada

larangan memakai shufrah. Namun, tanggapan ini perlu

pembuktian dari sisi sejarah. Hanya saja mungkin dikuatkan

dengan redaksi kisah Abdurrahman yang mengindikasikan

terjadi di masa awal hijrah. Sementara mayoritas yang

meriwayatkan larangan akan hal itu adalah mereka yang masuk
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Islam lebih akhir. Kedua, bekas shufrah yang ada pada

Abdurrahman adalah karena bersentuhan dengan istrinya, maka

hal itu terjadi tanpa disengaja. Pendapat ini diunggulkan An-

Nawawi dan dinisbatkannya kepada para peneliti. Bahkan Al
Baidhawi menjadikannya sebagai landasan pokok dan dia

mengembalikan salah satu di antara dua kemungkinan pada

lafazh 'mahyam'. Dia berkata, "Maknanya, 'Apakah penyebab

yang aku lihat padamu?' Oleh karena itu, dia menjawab bahwa

dirinya telah menikatr." Dia berkata, "Mungkin juga ini adalah

pertanyaan yang berindikasi pengingkaran, karena sebelumnya

telah ada larangan memakai shufrah. Maka Abdurrahman

menjawab, 'Aku telah menikah', yakni; shufrah ini dipakai oleh

istriku dan menempel padaku tanpa aku sengaja." Ketiga,

Abdunahman butuh menggunakan wangian unfuk masuk ke

tempat istrinya, namun saat itu dia tidak menemukan wangian,

maka dia pun menggunakan minyak wangr unfuk perempuan,

dan kebetulan di minyak wangi itu terdapat shufrah. Artinya,

diperbolehkan menggunakan sedikit shufrah apabila tak ada

yang lain, demi memadukan antara dua dalil. Dari sisi lain,

ditemukan perintah menggunakan minyak wangi ketika hendak

shalat Jum'at, meskipun harus menggunakan minyak wangi

perempuan. Maka bekas shufrah tersebut masih tersisa padanya.

Keernpat, shufrah tersebut sangatlatr sedikit dan tidak tersisa,

kecuali bekasnya. Oleh karena itu, Nabi SAW tidak

mengingkarinya. Kelima, sesungguhnya yang tidak disukai

dalam pemakaian shufrah jika terbuat dari zafaran dan

selainnya. Adapun bila tidak terbuat dari wangi-wangian maka

diperbolehkan. Pendapat ini dipastikan kebenarannya oleh Al
Baji. Keenam, larangan menggunakan zafaran bagi laki-laki
bukan dalam konteks tahrim (pengharaman). Dalilnya adalah

persetujuan beliau SAW atas perbuatan Abdurrahman bin Auf
pada hadits di atas. Ketujuh, pengantin dikecualikan dari

larangan tersebut, terutama jika masih muda. Pendapat ini
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disebutkan Abu ubaid, dan dia berkata, "Mereka biasa memberi

keringanan bagi pemuda di masa-masa pengantinnya." Dia

berkata pula, "Dikatakan, pada masa awal Islam, seorang yang

menikah niscaya memakai kain yang telah diberi pewarna

sebagai pertanda pernikahannya, &gffi orang-orang dapat

memberikan bantuan untuk walimah pernikahannya." Namun,

kemudian dia berkomentar, "Perkara ini tidak terkenal." Saya

(Ibnu Hajar) katakan, pertanyaan Nabi SAW kepada

Abdunahman menunjukkan bahwa yang demikian tidak khusus

pada saat pernikahan. Akan tetapi pada sebagian jalur hadits ini-

sebagaimana dikutip Abu Awanah dari Syu'bah, dari Humaid-

disebutkan, :Jtii olit z3tti. * c1? Pt * lu' ,rl; 4t *A
,fr rtr ;iflt t*'ri ,'cji r*":i (Aku datang kepada Nabi

SAW dan beliau melihat padalat tandalanda baru saja menikah.

Maka beliau bertanya, "Apaknh engkau sudah menikah?" Aku

berkata, "Alan menikahi seorang perempuan dari kalangan

Anshar"). Mungkin redaksi ini dijadikan pegangan atas klaim

itu. Namun, sesungguhnya riwayat-riwayat ini mengisahkan

kejadian yang sama. Pada kebanyakan riwayat disebutkan bahwa

dia berkat4 "Mahyam ata:u apakatr ini?" Maka inilah yang

menjadi pegangan. Kalimat, a]Jt hC i (tanda-tanda baru

menil<nh) adalah rasa senang, gembira, dan bekas-bekas

perhiasannya.

17. Hadits ini dijadikan dalil bahwa pernikahan harus ada mahar,

karena Nabi SAW bertanya kepada Abdurrahman tentang

jumlahnya bukan bertanya, "Apakah engkau memberikah mahar

kepadanya atau tidak?" Makna zhahir hadits mengindikasikan

perlunya penyisipan kata tertentu karena lafazh'kam' (berapa)

yang berfungsi penetapan jumlatr telah digunakan secara mutlak.

Demikian perkataan sebagian ulama madzhab Maliki. Namun

hal ini perlu ditinjau lebih lanjut karena kemungkinan yang

dimaksud adalah mengabarkan jumlatr yang banyak atau sedikit,
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setelah itu dikabarkan kepadanya menurut apa yang sesuai

kondisinya. Ketika Abdurratrman memberitahukan jumlahnya,

maka beliau SAW tidak mengingkarinya, dan bahkan
mengukuhkannya.

18. Hadits ini dijadikan dalil tentang disukainya memperkecil
mahar, sebab Abdurratrman bin Auf termasuk orang
berkecukupan di kalangan sahabat. Namun Rasulullah SAW
menyetujui perbuatannya yang memberi mahar emas seberat biji
kurma. Hal ini ditanggapi bahwa peristiwa ini terjadi di awal
masa hijrah di saat dia baru sampai di Madinah. Adapun
kekayaannya diperoleh sesudah itu, ketika dia terus menekuni
perdagangan, hingga mampu memberikan bantuan cukup besar
di sebagian peperangan. Semua itu berkat doa Nabi SAW
untuknya.

19. Hadits ini dijadikan dalil yang membolehkan membuat
perjanjian dengan perempuan yang akan dinikahi, jika
perempuan itu dicerai dan iddahnya berakhir, berdasarkan
perkataan Sa'ad bin Ar-Rabi', "Lihatlah mana di antara kedua
istriku yang lebih engkau sukai, aku akan menceraikannya dan
jika iddahnya selesai, engkau dapat menikahinya." Lalu keadaan
ini pun tidak diingkari Nabi sAw. Akan tetapi ditanggapi bahwa
tidak ada nukilan yang menyatakan si perempuan mengetahui
hal itu. Terlebih lagi belum ada penentuan perempuan yang
dimaksud. Hanya saja jika keadaan mereka dicermati, maka
timbul asumsi bahwa kedua istri Sa'ad juga mengetahuinya,
sebab peristiwa ini berlangsung sebelum turun ayat hijab dan
mereka masih biasa bersama-sama dengan perempuan. Kalau
bukan karena keyakinan Sa'ad bin Ar-Rabi' bahwa keduanya
akan ridha, tentu beliau tidak akan memastikan demikian. Ibnu
Al Manayyar berkata, "Adanya ikatan janji antara dua orang
laki-laki tidak mengakibatkan terjadinya ikatan perjanjian antara
seorang laki-laki dengan seorang perempuan, karena jika
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seorang perempuan dilarang meminangnya secara terang-

terangan pada masa iddahnya, tentu saat masih menjadi istri

orang lain lebih terlarang lagi, karena jika seorang perempuan

dicerai, maka dia masuk dalam masa iddah." Dia berkata pula,

"Meski si perempuan mengetahui hal itu, dia tetap memiliki hak

memilih setelah iddahnya berakhir. Adapun larangan hanya

berlaku untuk perjanjian seorang laki-laki dengan seorang

perempuan atau walinya, bukan antara seorang laki-laki dengan

laki-laki lain yang sama-sama tidak memiliki hubungan mahram

dengan perempuan ifu.

20. Seorang laki-laki boleh melihat perempuan sebelum

menikatrinya.

Catatan:

Pada dasarnya masalah ini lebih tepat disebutkan pada

pembahasan tentang adab, tetapi saya membahasnya lebih awal di
tempat ini karena ingin menyempurnakan faidah hadits. Masalah yang

dimaksud bahwa Imam Bukhari membuat bab pada pembahasan

tentang adab dengan judul'?ersaudaraan dan Persekutuan", kemudian

menyebutkan juga hadits pada bab di atas melalui Yahya bin Sa'id Al

Qaththan, dari Humaid, dan beliau hanya menyebutkanlafazh, fi *
#'.;., q Pt *v?i" e'4t Cii )T i. *}t r:e t:)b $i il ,i'6
!tu"r 1'€)i:'st '."i*r,h' *At{,)rri gr}, i.(Dari Anas dia

berlata, "Ketika Abdurrahman bin Auf datang kepada kami, Nabi
SAI{ mempersaudarakan antara dia dengan Sa'ad bin Ar-Rqbi'. Lalu
Nabi SAW bersabda kepadanya, 'Buatlah walimah meski dengan

[menyembelih] seekor knmbing"'). Al Muhib Ath-Thabari menduga

bahwa ia adalatr hadits tersendiri. Oleh karena itu, dia membuat bab

dalam pembahasan walimatr dengan judul, "Penyebutan walimatr

untuk persaudaraan." Kemudian dia menukil hadits dengan lafazh
seperti tadi seraya berkata, "Hadits ini diriwayatkan Imam Bukhari."
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Namun, keberadaan hadits ini sebagai penggalan hadits pada bab di
atas merupakan hal yang sangat jelas bagi mereka yang mengetahui

sedikit ilmu hadits. Imam Bukhari sangat sering melakukan hal seperti

itu. Perintah kepada Abdurrahman bin Auf agar melakukan walimah

berkaitan dengan pernikaharurya, bukan karena persaudaraan. Al
Muhib juga menyinggung persoalan ini namun diposisikannya hanya

sebagai suatu kemunglcinan. Padahal ia tidak bisa dianggap sebagai

kemungkinan bagi mereka yang dikenal sebagai ahli hadits.

Adapun hadits ketiga adalah, *Tidaklah Nabi SAW mengadakan

walimah ketika menikahi seorang pun di antara istri-istrinya,
sebagaimana beliau mengadaknn walimah ketilw menikahi Zainab."
Zainab yang dimaksud adalah Zainab binti Jahsy, seperti disebutkan

pada bab sebelumnya. Imam Bukhari meriwayatkan hadits ini dari

Sulaiman bin Flarb, dari Hammad, dari Tsabit, dari Anas. Hammad

yang disebutkan di sini adalah Ibnu Zaid. Apa yang dikatakan dalam

hadits ini hanya secara kebetulan bukan pembatasan, seperti akan

kami bahas pada bab berikutnya. Hanya mungkin dipahami dari

pernyataan penulis kitab At-Tanbih (salah seorang ulama madzhab

Syaf i) bahwa kambing adalah batas maksimal untuk suatu walimah,
karena dia berkata, "Adapun yang paling sempuma adalah

menyembelih seekor kambing." Akan tetapi Iyadh telah menukil
adanya ijma' yang menyatakan tidak ada batasan maksimal maupun

minimalnya. Ibnu Abu Ashrun berkata, "Batas minimal walimah bagi

orang yang berkecukupan adalah menyembelih seekor kambing." Hal
ini selaras dengan hadits Abdurrahman bin Auf terdahulu.

Hadits keempat diriwayatkan Musaddad, dari Abdul Warits, dari
Syu'aib, dari Anas. Pada sanad ini dikatakan, *Abdul Warits
menceritakan kepada kami", sementara dalam riwayat Al Kasymihani,
"Dari Abdul Warits". Adapun Syu'aib adalah Ibnu Al Habhab.

Penjelasan hadits ini sudatr dipaparkan terdahulu pada bab "Orang
yang Menjadikan Kemerdekaan Budak Perempuan sebagai Matrar

baginya." Adapun lafazh di bagran akhir, "Beliau mengadakan
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walimah ketika menikahinya dengan hidangan berupa adonan." Dalam

penjelasan terdahulu di bab "Mengambil Istri Selir", sudah disebutkan

dari Humaid, dari Anas, "Beliau memerintahkan agar tikar digelar lalu

dihidangkan kurma dan keju serta samin, maka itulah walimah beliau

SAW." Riwayat ini tidak bertentangan dengan sebelumnya, karena

apa yang disebutkan di sini merupakan bagian dari adonan tersebut.

Para pakar bahasa berkata, "Al Hais (adonan) dibuat dari kurma yang

dibuang bijinya, lalu dicampur dengan keju, atau tepung, atau

gandum. Kalaupun dicampurkan dengan minyak samin, maka masih

tergolong 'al hais' (adonan)."

Hadits kelima diriwayatkan dari Malik bin Ismail, dari Zuhair,

dari Bayan, dari Anas. Zuhur yang dimaksud adalah Ibnu Muawiyah

Al Ju'fi, dan Bayan adalah Ibnu Bisyr Al Ahmasi. Dalam riwayat Ibnu

Khuzaimatr dikutip dari Musa bin Abdurrahman Al Masruqi dari

Malik bin Ismail (guru Imam Bu*fiari dalam riwayat ini) dari Ztthair,
"Bayan menceritakan kepada kami."

giyu. lOengan seorang perempuan). Menurut dugaan yang kuat,

dia adalah Zunab binti Jahsy. Asumsi ini berdasarkan keterangan

dalam riwayat Abu Utsman dari Anas, sesungguhnya Nabi SAW
mengirimnya memanggil beberapa laki-laki untuk menghadiri

perjamuan. Kemudian hal itu menjadi sangat jelas dalam riwayat At-
Tirmidzi. Dia mengutipnya secara lengkap melalui jalur lain dari

Bayan bin Bisyr, dan ditambahkan setelah kalimat 'kepada

perjamuan', "Ketika mereka makan dan keluar, Rasulullah SAW
berdiri, lalu melihat dua laki-laki sedang duduk-duduk." Setelah itu
disebutkan kisah turunnya ayat, "Yflahai orang-orang yang beriman,

janganlah kamu masuk ke rumah-rumah Nabi. " Tentu saja kisah ini
berkenaan dengan Zainab binti Jatrsy, tanpa ada kemungkinan lain,

seperti telah disebutkan secara panjang lebar pada tafsir surah Al
Afuzaab.
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70. Orang yang Mengadakan Walimah untuk Sebagian Istrinya
Lebih Banyak (Meriah) Dibanding yang Lain

*r?r i116, fi +,# 4 a-:: ryV fi,iu ;-.
'{J lAL l:i t; t'u ,y *-i * Iri'rL:, *\t *

5171. Dari Tsabit, dia berkata, "Disebutkan pemikahan Zainab
binti Jatrsy di sisi Anas, maka dia berkata, 'Aku tidak pernah melihat
Rasulullah SAW mengadakan walimatr atas seorang pun di antara
istri-istrinya, seperti ketika beliau mengadakan walimatr untuknya
(Zainab). Beliau mengadakan walimatr untuknya dengan

menyembelih seekor kambing'."

Keteransan Hadits:

(Bab orang yang mengadakan walimah untuk sebagian istinya
lebih banyak dibanding yang latn). Disebutkan hadits Anas tentang
zainab binti Jahsy yang walimahnya baupa seekor kambing. Ia sangat
jelas mendukung judul bab berdasarkan indikasi redaksinya. Ibnu
Baththal mengisyaratkan bahwa yang demikian terjadi tanpa unsur
kesengajaan untuk melebihkan sebagian istrinya atas sebagian yang
lain, bahkan terjadi secara kebetulan. sekiranya kambing tersedia pada
setiap pemikahan dengan istri-istrinya, tentu beliau akan
menghidangkan kambing pula di setiap walimahnya, karena beliau
adalah manusia paling dermawan, tetapi beliau tidak berlebihan
dalam hal-hal berkaitan dengan urusan dunia. Sebagian
mengemukakan kemungkinan bahwa Nabi sAW melakukan hal ini
(walimah dengan menyembelih kambing) dalam rangka penjerasan
tentang bolehnya. Al Karmani berkata, ..Barangkali 

sebab
pengutamaan zainab dalam walimahnya atas selainnya adalah sebagai

uJe
4 4..

dl
.it-r1
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rasa syukur kepada AUah atas nikmat yang diberikan-Nya berupa

pemikahan dengau Zainab melalui perantara wahyu."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, penafian Anas bahwa Nabi SAW

tidak mengadakan walimah atas seorang pun di antara istrinya

melebihi walimafi Zainab, tampaknya perlu dipahami menurut apa

yang dia ketahui. Atau karena apa yang terjadi berupa keberkahan

dalam walimahnya, dimana kaum muslimin dikenyangkan dengan roti

dan daging seekor kambing, karena yang nampak, ketika beliau

mengadakan walimah dengan Maimunah binti Al Harits 
-saat 

beliau

menikahinya ketika umrah qadha di Makkah- dan beliau meminta

penduduk Makkah hadir dalam walimahnya, maka kurang tepat

dikatakan walimah tersebut tidak lebih dari seekor karnbing, sebab

saat itu kehidupan telah lapang mengingat kejadiannya berlangsung

sesudah penaklukan Khaibar. Allah telah memberi keluasan kepada

kaum muslimin sejak penaklukan Khaibar. Ibnu Al Manayyar berkata;

"Disimpulkan dari pengutaman sebagian istri atas sebagian yang lain

dalam hal walimah, tentang bolehnya mengkhususkan setagian

mereka atas yang lainnya dalam hal perhatian, kelembutan, dan

hadiah." Saya (Ibnu Hajar) katakan, pembahasan tentang ini sudah

dipaparkan pada pembahasan tentang hibah.

71. Orang yang Mengadakan Walimah Kurang dari Seekor

Kambing

, la.. tl .. :'r.. e t cl c .
?.WYtfcPU)-Pf
o o6' ., c. (.'.{. i. \aiuf,u F.P*: tlo^,,r

5172. Dari Manshur Ibnu Shafiyyah, dari ibunya Shafiyyah binti

Syaibah, dia berkata, "Nabi SAW mengadakan walimah atas sebagian

istrinya dengan (hidangan) dua mud sya'ir (gandum)."
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Keteransan Hadits:

(Bab orang yang mengadakan walimah larang dari seekor

kambing). Kisah ini meskipun hukumnya disimpulkan dari hadits

sebelumnya namun yang terdapat di tempat ini adalah pernyataan

tekstual.

Imam Bukhari meriwayatkan hadits ini dari Muhammad bin
Yusue dari Sufyan, dari Manshur Ibnu Shafiyyatr, dari ibunya

Shafiyyah binti Syaibatr. Muhammad bin Yusuf adalah Al Firyabi
seperti ditandaskan Al Ismaili dan Abu Nu'aim dalam Musnad
masing-masing, dan juga orang-orang yang mengikuti mereka. Suffan
adalah Ats-Tsauri seperti akan disebutkan dalam pembicaraan ahli
naqd (para kritikus). Al Karmani mengemukakan kemungkinan jika
Su$an di sini adalah Ibnu Uyainah dan Muhammad bin Yusuf adalah

Al Baikandi. Dia mengukuhkan pendapat ini dengan menyatakan dua

Sufyan meriwayatkan dari Manshur bin Abdurratrman. Namun yang
pasti menurut kami bahwa riwayat itu dari Al Firyabi dari Ats-Tsauri.

Al Barqani berkata, "Hadits ini diriwayatkan Abdunahman bin
Mahdi, Waki', dan Rauh bin Ubadah, dari Ats-Tsauri. Mereka
menjadikannya dari riwayat Shafiyyah binti Syaibah. Kemudian
diriwayatkan Abu Muhammad Az-Zubaii, Mu'ammal bin Ismail, dan
Yahya bin Al Yaman, dari Ats-Tsauri, mereka menyebutkan dari
Shafiyyah binti Syaibah dari Aisyah." Dia berkata, "Versi pertama
lebih tepat. Shafiyyah ini tidak tergolong sahabat dan haditsnya
mursal." Dia berkata pula, "An-Nasa'i telah memberi dukungan
kepada mereka yang tidak mengutipnya dari Aisyah. Dia mengutipnya
dari Bundar dari Ibnu Mahdi, lalu dia berkata, 'Haditsnya mursal'."

Riwayat Waki' dinukil Ibnu Abu Syaibah dalam Mushannaf-
nya. Lalu dia meralat pada sebagian naskah dengan mencanfumkan
Aisyah. Namun, ini adalah kekeliruan dari pelakunya. Al Ismaili
meriwayatkan dari Yazid bin Abu Hakim Al Adani. Kemudian Ismail
Al Qadhi meriwayatkan di kitab Akhlaq An-Nabi SAW dari
Muhammad bin Katsir Al Abdi, keduanya dari Ats-Tsauri, seperti
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tlikatakan Al Firyabi. Lalu Al Ismaili meriwayatkan juga dari Yahya

binZakaiya bin Abu Za'idah, dari Ats-Tsauri, dengan mencantumkan

Aisyah. Ibnu Al Mawwaq mengklaim bahwa An-Nasa'i

meriwayatkannya dari Yahya bin Adam, dari Ats-Tsauri, dan dia

berkata, "Ia bukan tanpa Al Firyabi". Demikian yang dia katakan. An-

Nasa'i tidak meriwayatkannya kecuali dari Yahya bin Al Yaman,

sementara dia seorang periwayat yang lemah. Demikian juga

Mu'ammal bin Ismail dalam haditsnya dari Ats-Tsauri terdapat

kelemahan. Riwayat paling kuat yang menambalrkan Aisyah adalah

riwayat Abu Ahmad Az-Zubair yang dinukil Ahmad dalam

Musnadnya darinya, dan demikian juga Yahya bin Abu za'idah-

Adapun mereka yang tidak mencantumkan Aisyah, jumlahnya lebih

banyak, lebih pakar, dan lebih mengetatrui hadits Ats-Tsauri,

dibanding mereka yang mencantumkannya. Menurut tinjauan kaidah

para ahli hadits, masalah ini masuk bagian tambatran pada sesuatu

yang telah memiliki sanad yang lengkap.

Al Ismaili menyebutkan bahwa Umar bin Muhammad bin Al

Hasan bin At-Tall meriwayatkannya dari bapalarya dari Ats-Tsauri,

dan dia berkata kepadanya, "Dari Manshur Ibnu Shafiyyah dari

Shafiyyah binti Huyay." Dia berkata, "Tidak diragukan lagi, ini tidak

benar. Mungkin juga maksud mereka yang menyebutrya sebagai

hadits mursal adalah marsal sahabat, karena Shafiyyah binti Syaibah

tidak menghadiri pernikahan perempuan tersebut, sebab Shafiyyatt

berada di Makkah dan masih kanak-kanak atau mungkin belum

dilatrirkan. Sedangkan pernikahan perempuan yang dimaksud

berlangsung di Madinah, seperti akan dijelaskan'

Mengenai penegasan Al Barqani bahwa jika tidak

mencantumkan Aisyatr berarti hadits ittt mursal, sesungguhnya telah

dikemukakan sebelumnya oleh An-Nasa'i, dan kemudian Ad-

Daruquthni. Dia berkata, "fni termasuk hadits-hadits yang

diriwayatkan Imam Bukhari dan tergolong mursal." Demikian juga

ditegaskan Ibnu sa'ad dan Ibnu Hibban, bahwa shafiyyatr binti
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Syaibah adalatr seorang tabi'in. Hanya saja Al Mizzi menyebutkan

dalam ?-rtab Al Athraf bahwa Imam Buk*rari meriwayatkan pada

pembahasan tentang haji setelah hadits Abu Hurairah dan Ibnu Hibban

tentang pengharaman Makkah, dia berkata, "Aban bin Shalih berkata,

dari Al Hasan bin Muslim, dari Shafiyyatr binti Syaibah, dia berkata,

'Aku mendengar Rasulullah SAW...' sama sepertinya." Dia berkata,

"Hadits ini diriwayatkan Ibnu Majah dengan sanad yang maushul

melalui jalur tersebut."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, demikian juga disebutkan Imam

Bukhari melalui jalur maushul dalam kitab At-Tarikh. Kemtdian Al
Mizzi berkata, "Sekiranya hal ini shahih, maka ia sangat tegas

menunjukkatkeshahihannya, tetapi Aban bin Shalih adalatr periwayat

yang lemah." Demikian dia mengatakannya di tempat ini. Namun,

ketika menyebut biografi Aban bin Shalih di kitab At-Tahdzib, dia
tidak mengutip pernyataan dari seorang pun yang melemalrkannya.

Bahkan dia mengutip pernyataan yang menggolongkannya sebagai

periwayat yang tsiqah, dari Yatrya bin Ma'in, Abu Hatim, Abu
Ztx'ah, dan selain mereka.

Adz-Dzahabi berkata dalam kitab Mukhtashar At-Tahdzib, "4ku
tidak melihat seorang pun yang melemahkan Aban bin Shalih."
Seakan-akan dia belum menemukan pemyataan Ibnu Abdul Barr di
lotab At-Tamhid, ketika menyebut hadits Jabir tentang menghadap

kiblat bagr yang buang hajat, dari riwayat Shalih bin Aban yang

dimaksud, "Hadits ini tidaklah shahih, sebab Shalih bin Aban
tergolong periwayat yang lemah." Seakan-akan tidak tampak jelas

dalam pandangannya antara Aban bin Shalih dengan Aban bin
Ayyasy A1 Bashri (sahabat Anas), karena Aban bin Ayyasy adalatr

periwayat yang lemah menurut kesepakatan ulama. Namun, ia lebih
banyak menceritakan hadits dan lebih banyak muridnya dibandingkan

Aban bin Shalih.

Oleh karena itu, ketika Ibnu Hazm menyebutkan hadits itu dari
Jabir, dia berkata, "Aban bin Shalih bukan periwayat yang masyhur."
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Saya berkata, "Akan tetapi cukup pemyataan tsiqah dari Ibnu Ma'in

dan yang disebutkan bersamanya." Turut meriwayatkan juga darinya

Ibnu Juraij, Usamah binZaid Al-Laitsi, dan selain keduanya. Adapun

yang paling masyhur dalam mengutip riwayat darinya adalah

Muhammad bin Ishaq. Al Mizzi menyebutkan juga hadits Shafiyyah

binti Syaibah, bahwa dia berkata, "Nabi SAW thawaf mengendarai

unta dan menyebut hajar aswad dengan tongkat pendek, dan aku

melihat kepadanya." Hadits ini diriwayatkan Abu Daud dan Ibnu

Majah. Lalu AI Mizzi berkata, "Hal ini melemalrkan perkataan mereka

yang mengingkari bahwa dia sempat melihat Nabi SAW." Sebab

sanad hadits tadi adalah hasan. Saya (Ibnu Hajar) katakan, jika dia

terbukti sempat melihat Nabi SAW dan juga mengutipnya secara

akurat, maka apa halangan bila beliau mendengar pinangan Nabi

SAW, meski saat itu beliau masih kecil?

Manshur bin Shafiyyah yang disebutkan pada bab ini
dinisbatkan kepada ibuny4 karena Shafiyyah adalah nama ibunya.

Adapun nama bapaknya adalah Abdurrahman bin Thalhah bin Al
Harits bin Thalhah bin Abu Thalhah A1 Qurasyi Al Abdari Al Hajabi.

Kakeknya paling atas -yakni Al Harits-terbunuh pada perang Uhud

dalam keadaan kafir, demikian juga bapaknya Thalhah bin Abu
Thalhah. Adapun kakeknya paling bawah -yakni Thalhatr bin Al
Harits- sempat melihat Nabi SAW. Namun mereka mengabaikan

penyebutannya dalam deretan sahabat. Kemudian dalam tttab Rijal Al
Bukhari karya Al Kullabadzi, dikatakan bahwa dia Manshur bin
Abdurrahman bin Thalhah bin Umar bin Abdunahman At-Taimi,
tetapi dia melakukan kekeliruan dalam hal itu seperti disinyalir Ridha

Asy-Syathibi, seperti saya baca sendiri pada tulisan tangannya.

y.t7-:,,r* * P3 {" il' ,,I} u)r l':1 (Nabi SAw mengadakan

walimah atas sebagian istrinya). Saya belum menemukan keterangan

tentang namanya secara tegas. Namun, kemungkinan paling dekat

adalah Ummu Salamah. Ibnu Sa'ad meriwayatkan dari Syaikhnya (Al
V/aqidi) melalui sanad-nya, dari Ummu Salamatr, dia berkata, "Ketika
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Nabi SAW meminangku --dia menyebutkan kisatr pernikahannya

dengan beliau SAW- maka beliau memasukkanku ke rumah Zainab

binti Khuzaimatr. Ternyata di sana terdapat kantong berisi sya'ir.
Maka aku me,ngambilnya dan menumbukny4 lalu aku memasaknya di
periuk, lalu aku menganrbil sedikit ihalah (lemak atau minyak) untuk
lauk, maka itulah makanan Rasulullah SAW."

Ibnu Sa'ad menyebutkan juga bersama Ahmad melalui sanad
yang shahih hrngga Abu Bakar bin Abdurrahman bin Al Harits,
bahwa Ummu Salamatr mengabarkan kepadanya -{isebutkan kisatr
pinangan dan pernikahannya- lalu dikatakan, "Aku merrganflil tsifal
(kulit pengalas gilingan) milikku, lalu meirgeluarkan brji-biji gandum
yang berada dalam kantong, kemudian aku mengeluarkan lemak dan

memasaknya untuk beliau SAW, kemudian beliau istirahat malam,
dan pagi harinya..." An-Nasa'i meriwayatkanrya juga, tetapi tidak
menyebutkan maksudnya di tempat ini. Adapun substansi pokoknya
terdapat dalam riwayat Muslim tanpa menyertakan hal itu. Adapun
riwayat Ath-Thabarani dalam kttab Al Ausath dari jalur Syarik, dari
Humaid, dari Anas, dia berkata, il ,*'*, *ir' .* )t J';":r'l'rt

. ,. o.'-.i
*s r-4. l.L; (Rasulullah SAW mengadalcan walimah l@tika

menikahi (Jmmu Salamah dengan hidangan' htrma dan samin).
Nanrun, ini adalatr kekelinran dari Syarik, karena dia buruk
hafalannya. Mungkin juga kekeliruan berasal dari periwayat sesudah
Syarik (yakni Jandal bin Waliq), karena Muslim dan Al Baz.zar
melernahkannya, tetQi dikuatkan oleh Abu Hatim Ar-Razi dan Al
Bisti. Hanya saja yang akurat dari hadits Humaid, dari Anas, bahwa
hadits itu berkenaan dengan kisatr Shafilyatr. Demikian juga
diriwayatkan An-Nasa'i dari riwayat Sulaiman bin Bilal dan selainnya
dari Humai4 dari Anas, secara ringkas. Namun, ia telah dikutip Imam
Bukhari secara panjang lebar di bagran awal pembatrasan tentang
nikatl melalui jalur lain dari Humaid dari Anas. Kemudian para
peirulis l<rtab As-Sunan menukil dari Az-zuhri dari Anas sama seperti
itu sehubungan kisatr shafiryah. Mungkin juga yang dimalcsud
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' nis aa'lftr': (peremptian-perempuannya) lebih umum daripada sekedar

istri.istrinya, ,yakni . ;porefipuan-perempuan yang dinisbatkan

kepadanya.

Ath-Thabarani meriwayatkan dari hadits Asma' binti Umais, dia

berkata, - ,g,;!s'U ,Ft o6}r U.i ;1.: U€ 6! rytb. * 'lif S

f P|g;tg- * il::l $ungguh Ali mengadakan walimah t@til@

menikahi Fathimah. Tidak ada walimah di masa itu yang lebih utama

daripada ,wglimahnya. Dia menggadaikan baju besinya kepada

seolgng Yahudi dengan separuh gandum). Tidak diragukan lagi
bahwa dua mud adalah setengah sfta'. Maka seakan-akan dia berkata,';
"Setengah Sfta' gandum." Dengan demikian, te{adi keserasian kisah

pa{a bab di atas. Kemudian penisbatan walimatr kepada Rasulullah

SAW bersifat majaz, mungkin karena beliau yang membayarkan

harga gandum kepada si Yahudi, dan mungkin juga karena sebab-

sebab lain.
ttE-3'b U-Jw. (Dengan dua mud gandum). Demikian tercantum

dalam riwayat semua periwayat yang menukilnya dari Ats-Tsauri
yang sempat aku dapatkan dan telah disebutkan terdatrulu. Hanya saja

dalam riwayat Abdurrahman bin Mahdi disebutkan , ;b;|* g"b,
(dengan dua sha' gandum). Riwayat ini dinukil An-Nasa'i dan Al
Ismaili dari AMurratrman. Akan tetapi, meski dia lebih pakar

dibanding perawi lainnya dari Ats-Tsauri, namun jumlatr yang banyak

tentu lebih akurat dibandingkan satu orang, seperti dikatakan Asy-

Syaf i di selain tempat ini.

72. Keharusan Menghadiri Watimah dan Undangan

Cl C .

ty).

r)(,; *', ;)r\t ,k'd, *t; frl;; f: ^* !JV,
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Dan orang yang mengadakan walimah tujuh hari dan yang

sepertinya. Nabi SAW tidak memberi tempo sehari dan tidak pula dua

hari.

J;t'oi ,rAZhr *t, ; i :t
.A.w ,)t jtq:*f 7:

5173. Dari Nafi', dari Abdullah bin Umar RA, sesungguhnya

Rasulullah SAW bersabda, "Apabila salah seorang kalian diundang
kepada walimah maka hendaklah dia mendatanginya."

,Jv &j

5174. Dari Abu Wa'il, dari Abu Musa, dari Nabi SAW,
"Bebaskanlah tahanan, sambutlah orang yang mengundang, dan

jenguklah orang yang sahit. "

',#t Gyi :t1#Lht *a, flG a.it;t J$ ,$-; i d-:d ,r
LG,r,*ltrlqrc;i,y r6Ai fr*|*\t *
:tult ,1r:ait *i (r;;)t /i.lt ,*dt c*:.ri ,ejtiAt

,iz4it q ,f t,;-l^lr p? r 6A3 ,oeti.tt ie$ ,7:>t1tr

,!6{at: ,'tt7 i: Ae ,4i-7t: ,gftytt,ifiry,/Qt 13
.rf,, ,vr\Gei,*

5175. Dari Muawiyah bin Suwaid, Al Bara' bin Azib RA
berkata, 'Nabi sAw memerintahkan kepada kami tujuh perkara dan

.c/ o / .tf o .
J-g ,9 LI.9U .9t)yt)

t;1 :Ju *j *L

{n hr *A,,f ,;; s,i e,tti,J e
.,hlt |:!f: O2ritst 

tbit G-al
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rnelarang kami dari tujuh perkara. Beliau memerintahkan kami

menjenguk orang sakit, melayat jenazah, mendoakan orang bersin,

menunaikan sumpah, menolong orang yang dizhalimi, menyebarkan

salam, dan memenuhi undangan. Beliau melarang kami menggunakan

cincin-cincin emas, bejana-bejana perak, al mayatsir (lenis minuman

khamar), al qassiyah (ienis khamer yang lain), istabraq (sutra kwalitas

bagus), dan ad-diibaaj (salah satu jenis sutra)." Riwayat ini dinukil
juga oleh Abu Awanah dan Asy-Syaibani dari Asy'ats tentang

menyebarkan salam.

?tt *-; lrt Jt-t'rsyt*J, pt t G:: :Jv ,# ;. fu *

J - 'sf ,:j '"t;vh,&,n' Jh*tt t:13J,:M

.ir11'^;'lri *1Ft u 
"t;

5l76.Dari Sahal bin Sa'ad, aia Uert ata, "Abu Ur"ia As-Sa'idi

mengundang Rasulullah SAW untuk menghadiri pernikahannya.

Adapun istrinya saat itu sebagai pelayan mereka dan dia adalah

pengantin." Sahal berkata, "Apakah kamu tahu minuman apa yang

dia berikan kepada Rasulullatr SAW? Dia menuangkan trntuknya (air

rendarnan) kurma sejak satu malam. Ketika beliau SAW selesai

makan, maka dia memberikan minuman itu kepadanya."

Keterangan Hadits:

(Bab keharusan menghadiri walimah dan undangan). Demikian

Imam Bukhari menyebutkan kata 'undangan' sesudah 'walimah'

sebagai isyarat bahwa walimah kfiusus bagr perjamuan pernikahan,

dan penyebutan kata 'undangan' sesudahnya termasuk gaya bahasa

menyebut kata yang umum sesudatr kata yang khusus. Adapun

perbedaan pendapat tentang waktunya sudah dipaparkan terdahulu.
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Mengenai pengkhususan kata 'walimah' untuk pesta pernikahan,

maka itu merupakan perkataan ahli bahasa Arab, seperti dinukil Ibnu

Abdul Barr dari mereka. Hal ini juga dinukil dari Al Khalil bin

Ahmad, Tsa'lab, serta selain keduanya, dan ia ditandaskan oleh A1

Jauhari maupun Ibnu Al Atsir. Penulis kitab Al Muhknm berkata,

"Walimah adalah jamuan pernikahan dan sebagian lagi berkata ia

digunakan untuk semua makanan yang dibuat bagi pesta pemikahan

maupun selainnya." Iyadh berkata di kitab Al Masyariq, "Walimah

adalah makanan pada akad nikah. Ada pula yang mengatakan pada

pesta pernikahan. Sebagian lagi mengatakan ia adalah makanan pesta

pernikahan secara khusus." Menurut Asy-Syafi'i dan para sahabatnya,

kata walimah digunakan bagi semua undangan untuk mengungkapkan

kegembiraan yang terjadi, baik berupa pernikahan, khitan, maupun

selain keduanya. Al Azhari berkata, "Kata 'walimah' diambil aari p3Jr

yang bermaknu-ij;t (kumpul), keduanya memiliki kesamaan dari segi

pola kata maupun makna, karena pada saat itu kedua pasangan suami

istri berkumpul. Sementara Ibnu Al Arabi berkata, "Asatnya berasal

dari kalimat 'tatmiim asy-syai' wa ijtimaa'uhu' (penyempurnaan

sesuatu dan pengumpulannya). A1 Mawardi dan Al Qurthubi
menegaskan bahwa kata ini tidak digunakan. pada selain jamuan

pernikahan, kecuali ada faktor-faktor penjelas yang mengiringinya.

Adapun 6yl-Jt (undangan) maka ia lebih luas cakupannya daripada

kata a-"JJt (walimah). Menurut pendapat yang masyhur,huruf 'dal'

pada kata 'da'wah' diberi bansfathah. Tetapi Quthrub memberi tanda

dhammah pada huruf yang memiliki tiga titik, namun para ulama

menyalahkannya dalam hal itu seperti disinyalir An-Nawawi." Dia

berkata, "Kata 'di'wah' (yakni memberi tanda knsrah pada huruf
'dal) bermah,na 'nasab'. Sementara Bani Tamim Ar-Rabab justru

membalikkannya. Mereka memaknai kata 'da'wah' dengan arti

'nasab' dan 'di'wah'dengan arti undangan perjamuan." Apa yang dia

nisbatkan kepada bani Tamim, juga dinisbatkan oleh masing-masing

penulis kitab Ash-Shihah dan Al Muhknm kepada bani Adi Ar-Rabab.
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An-Nawawi menyebutkan 
-mengikuti 

Iyadh- bahwa jenis-

jenis undangan itu ada delapan macam, yaitu;

Pertama, All'dzaar, yaitu undangan untuk khitan.

Kedua, Aqiqah, yaitu undangan untuk kelahiran.

Ketiga, Khurs, yaitu undangan untuk keselamatan perempuan

dari kegUguran, dan sebagian mengatakan jamuan karena kelahiran,

adapun aqiqatr khusus pada hari ke tujuh.

Keempat, An-Naqi'ah, yaitu undangan unfuk kedatangan

seorang musafir, diambil dari kata 'an-naq', atinya debu.

Kelima, Al Wakirah, yaitu undangan untuk menempati rumah

baru. Diambil dari kata 'al wakru', yaitu tempat berlindung dan

menetap.

Keenam, Al Wadhimah, yaitu undangan makan saat tertimpa

musibah.

Ketujuh, Al Ma'dubah, yaitu undangan makan tanpa sebab

tertentu. Boleh dibaca 'ma'dubah' dan bisa pula dibaca 'ma'dabah'.

Demikian pernyataan An-Nawawi.

Khusus 'A1 I'dzaar' bisa juga disebut 'Al Lldzrah'. Sedangkan

Khurs terkadang disebut Khursh (yalcni, menggunakan huruf 'shad'

sebagai ganti 'sin ), dan terkadang di bagian akhirnya diberi tambahan

huruf 'ha', sehingga dikatakan 'Khursah' dan 'khurshah'. Dlkatakart

ia adalah jamuan keselamatan perempuan dari keguguran. Adapun

jamuan untuk kelahiran dalam arti kegembiraan terhadap anak yang

lahir, maka disebut aqiqah. Kemudian terjadi perbedaan tentatg an-

naqi'ah, apakah ia jamuan yang dibuat oleh orang yang datang dari

safar, atau dibuatkan untuknya? Terdapat dua pendapat. Sebagian

berkata, "An-Naqi'ah adalah makanan yang dibuat oleh orang yang

datang dari safar. Adapun makanan yang dibuat untuk orang yang

datang dari safar maka disebut 'At'Tuhfah'. Dikatakan, 'walimah'

khusus untuk makanan yang buat ketika dukhul. Adapun jamuan

pernikalran disebut'asy-syundakh' atat'asy-syundukh', diarrtbil dari
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perkataan mereka, 'kuda syundakh', artinya mendahului kuda-kuda

lainnya. Jamuan pernikahan disebut demikian karena mendahului

dukhul.

Syaik*r kami menyebutkan satu pendapat cukup ganjil dalam

kitab At-Tadrib, dia berkata, "Undangan-undangan ada tujuh macam,

yaitu walimah, perkawinan, yang disebutkan juga 'naqii'alt', dan

walimah dukhul yaitu pengantin. Sungguh sedikit mereka yang

membedakan antara keduanya." Letak keganjilan pernyataan ini

adalah penamaan walimah pernikahan sebagai 'naqi'ah'. Kemudian

saya melihat ternyata dalam hal ini dia mengikuti Al Mundziri, namun

ia mengikuti pendapat yang ganjil.

Akan tetapi mereka lupa menyebutan walimah 'hidzaaq', yaitl
makanan yang dibuat ketika anak kecil memperlihatkan prestasi. Hal

ini disebutkan Ibnu Ash-Shabbagh dalam kitab Asy-Syazil. Menurut

Ibnu Rifah, bahwa ini adalah perjamuan saat seorang anak telah

tamat, yakni tamat Al Qur'an. Demikian dia mengkaitkannya dengan

tamat Al Qur'an. Padahal bisa juga yang dimaksud menamatkan kadar

tertentu dari Al Qur'an. Ada pula kemungkinan berlaku pada prestasi

anak dalam segala hal.

Al Muhamili menyebutkan dalam kitab :4r-rRaunaq bahwa di

antara walimah itu ada yang disebut 'Al Atiirah', dan ia adalatr

kambing yang disembelih di awal bulan Rajab, tetapi disanggah

balrwa ia termasuk udhhiyah (kurban), maka tidak perlu digolongkan

sebagai walimah. Adapun hukumnya akan disebutkan pada

pembahasan tentang aqiqah, bila tidak rnaka akan dijelaskan pada

pembahasan tentang kurban. Mengenai ma'dubah maka terdapat

padanya perincian. Karena jika ia diperuntukkan bagi orang-orang

tertentu maka disebut 'An-Naqara '. Adapun bila bersifat umum, maka

disebut 'AI Jafola'.

Pada akhir hadits Abu Hurairatr yang bagian awalnya, "Walimah
hak dan sunnah", seperti saya sebutkan sebelumnya di "Bab Walimah
adalah haq", bahwa dia berkata,"Al Khurs, Al I'dzaar, danAt-Taukiir,
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c,ngkau boleh memilih." Di dalamnya juga terdapat penafsiran hal itu.

Makna zhahir redaksi hadits itu menyatakan ia adalah marfu'(sampai

kepada Nabi SAW), namun ada juga kemungkinan haditsnya mauquf

(hanya sampai kepada sahabat). Dalam Musnad Ahmad dari hadits

Utsman bin Abu Al Ash sehubungan dengan walimah khitan

dikatakan, "Bukan menjadi kebiasaan mengundang orang-orang untuk

menghadirirLya."

Adapun perkataan Imam Bukhari, "Mesti dipenuhi", merupakan

isyarat darinya akan kewajiban memenuhi undangan perjamuan. Ibnu

Abdul Barr, Iyadh, kemudian An-Nawawi menukil kesepakatan ulama

yang mewajibkan menghadiri undangan walimah pernikahan secara

khusus, tetapi pernyataan mereka ini perlu ditinjau kembali. Namun,

patut diakui bahwa yang masyhur dalam perkataan para ulama adalah

wajib. Sementara mayoritas ulama madzhab Syaf i dan Hanbali

menyatakan ia adalahfardhu 'ain, dan ini pula yang dinyatakan secara

tekstual oleh Imam Malik. Kemudian dari sebagian ulama madzhab

Syaf i dan Hanbali dikatakan hukumnya mustahab (disukai). Lalu A1-

Lakhmi (salah seorang ulama madzhab Maliki) menyebutkan ini
adalah pandangan dalam madzhabnya. Adapun perkataan penulis

kitab Al Hidayah berkonsekuensi wajib padahal dia menegaskan

hukumnya adalah sunah. Seakan-akan maksudnya, perbuatan ini

diwajibkan berdasarkan sunnah, bukan sebagai fardhu seperti

diketahui dari kaidah dasar mereka. Kemudian menurut sebagian

ulama madzhab Syaf i dan Hanbali hukumnya adalahfardhu kifayah.

Ibnu Daqiq A1 Id menyebutkan dalam kitab Syarh Al llmam

bahwa hal itu berlaku jika undangan disampaikan secara umum.

Adapun bila dikhususkan pada orang-orang tertentu maka menjadi

keharusan menghadirinya. Syarat kewajiban menghadiri walimah

adalah orang yang diundang sudah mukallaf (mendapat beban syariat),

merdeka, serta rasyid (memiliki pikiran yang brjak), dan tidak

dikhususkan bagi orang-orang kaya tanpa menyertakan orang-orang

miskin. Pembahasan lebih lanjut tentang ini akan disebutkan di bab
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berikutnya. Begitu pula tidak boleh tampak maksud untuk

mendapatkan simpati seseorang, baik karena kecintaan maupun karena

rasa segan terhadapnya. Kemudian hendaknya yang mengundang

adalah muslim (menurut pendapat yang benar) dan khusus pada hari

pertama (menurut pendapat yang masyhur). Masalah ini akan diulas

lagi lebih lanjut pada pembahasan mendatang. Syarat lainnya adalah

belum ada yang mengundang lebih dahulu, karena jika ada yang lebih

dahulu mengundang maka menjadi keharusan memenuhi undangan

pertama. Jika undangan datang bersamaan maka didahulukan yang

lebih dekat hubungan kerabat dibandingkan yang lebih dekat

tempatnya (menurut pendapat yang lebih benar). Bila keduanya sama

dalam segala hal maka diadakan undian. Tidak boleh pula di tempat

itu orang yang mengganggu kehadiran seperti perkara munkar dan

sebagainya, seperti akan dibahas setelah empat bab. Lalu tidak ada

udzur (halangan), dan menurut Al Mawardi, batasannya adalah

perkara-perkara yang bisa memberi keringanan tidak hadir shalat

berjama'ah. Semua ini berkaitan dengan walimatr pernikahan. Adapun

walimah selain pernikahan akan dibahas setelah dua bab.

i*: $ & iit 6j (Dan orang yang melakukan walimah

tujuh hari dan sepertinya). Imam Bukhari mengisyaratkan kepada

riwayat Ibnu Abu Syaibah dari Hafshah binti Sirin, dia berkata,

"Ketika bapakku menikah, dia mengundang para sahabat selama tujuh

hari, ketika hari giliran kaum Anshar, dia mengundang Ubay bin

Ka'ab, Zaidbin Tsabit, dan selain keduanya. Saat itu bapakku sedang

puasa. Ketika mereka telah makan, bapakku pun berdoa dan

memberikan pujian." Riwayat ini dinukil Al Baihaqi melalui jalur lain

dengan redaksi lebih lengkap. Abdtxrazzaq meriwayatkan pula

melalui jalur lain hingga Hafshah, dan dia berkata kepadanya,

"Delapan hari." Ini pula yang disinyalir Imam Bukhari dengan

perkataannya, "Dan sepertinya." Karena kisatr ini hanya satu. Perkara

ini meski tidak disebutkan Imam Bukhari, tetapi dia cenderung

membenarkannya karena kemutlakan perintah memenuhi undangan
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tanpa dikaitkan dengan waktu, seperti akan tampak dari perkataannya

yang akan saya sebutkan. Hal ini juga sudah disinyalir oleh Ibnu Al
Manayyar.

;yi \j ii rL"j * ht {* 
"}t 

i;- lt (Nabi sAtr tidak

memberi batasan wahu satu atau dua hari). Maksudnya, Nabi SAW

tidak memberi batasan waktu tertentu bagi pelaksanaan walimah, baik

dalam konteks wajib maupun mustahab (disukai), dan kesimpulan ini

ditarik dari kemutlakannya. Lalu Imam Bukhari menjelaskan

maksudnya dalam kitabnya At-Tarikh, dimana beliau menyebutkan

pada biografi Ztthair bin Utsman, hadits yang diriwayatkan Abu Daud

dan An-Nasa'i dari Qatadatr, dari Abdullah bin Utsman Ats-Tsaqafi,

dari seorang laki-laki tsaqif-yang biasa beliau memberi pujian

padanya-jika dia bukan Zvhair bin Utsman, maka aku tidak tahu siapa

yang dimaksud (ini adalah perkataan Qatadah), dia berkata, l'ii Jtt
"e;"'iiq el,t!r'i ,"J\V giltt,',* it- J\i e;{.}r :{-i *Xt,,{* }t
(Rasulullah SAW bersabda, "Walimah pada hari pertama adalah haq

[kemestian], pada hari kedua adalah ma'ruf, hari ketiga adalah riya

[pamerJ dan sum'ah [mencari nama baikJ). Imam Bukhari berkata,

"Sanad hadits ini tidak shahih dan dia (Zuhair) tidak tergolong

sahabat." Diaberkatapula, ' |ui *v\t ,P ,;, f t*t -ii it|lbi
'4 H:jt jl.ibi g2:: ti1(Ibnu (Jmar dan selainnya berkata, dari

Nabi SAW, "Apabtla salah seorang di antara kamu dipanggil untuk

menghadiri walimah, maka hendaklah dia memenuhinya'). Di sini

Nabi SAW tidak mengkhususkan tiga hari dan tidak selainnya, dan

inilatr yang lebih shahih. Dia berkata: Ibnu Sirin berkata, dari

bapaknya, sesungguhnya ketika dia berkumpul dengan istrinya maka

dia mengadakan walimah tujuh hari, dia mengundang Ubay bin Kaab,

dan Ubay menghadirinya."

Namun Yunus bin Ubaid menyelisihi Qatadah dalam sanad-nya.

Dia meriwayatkannya dari Al Hasan, dari Nabi SAW secara mursal

(tanpa menyebut perawi di permulaan sanad) dan mu'dhal (terputus
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dua perawi berturut-turut dalam sanad) tanpa Abdullah bin Utsman

maupun Zuhair. Demikian diriwayatkan An-Nasa'i, dan dia lebih

mengunggulkan riwayat ini dibanding riwayat yang maushul. Begitl
pula Abu Hatim mengisyaratkan bahwa ia lebih unggul. Kemudian

An-Nasa'i mengutip sesudatrnya hadits Anas, *V Xtt e lt i?t'oi
W,.U;r "- 71(ux'{.r 

-,rb 
16i *i gesungguhnya Rasulullah sAW

tinggal pada Shafiyyah selama tiga hari hingga mengadakan persta

perkawinan dengannya). Dia pun mengisyaratkan kepada

kelemahannya atau pengkhususannya. Lebih tegas daripada itu
riwayat Abu Ya'la melalui sanad yang hasan dari Anas, dia berkata,

$ w Q,1 ,ki ,rsr:;:e @ *:& *i *oitt * nlt a3i
(Nabi SAW menikahi Shafiyyah dan menjadikan leemerdekaannya

sebagai mqhar baginya, dan beliau mengadakan walimah selama tiga
hari).

Kemudian kami mendapati riwayat-riwayat pendukung bagi
hadits Zlhair bin Utsman, di antaranya:

Pertama, hadits Abu Hurairah dengan redaksi yang sama dan

diriwayatkan Ibnu Majah. Dalam sanadnya terdapat Abdul Malik bin
Husain, dan dia seorang perawi yang lemah sekali. Namun ia memiliki
jalur lain dari Abu Hurairah seperti telah saya isyaratkan pada bab

"Walimah adalah Suatu Keharusan".

Kedua, hadits Anas sama sepertinya sebagaimana diriwayatkan
Ibnu Adi dan Al Baihaqi, namun di dalamnya terdapat Bakar bin
Khunais, dan dia periwayat yang lemah. Hadits ini memiliki lagi jalur
lain disebutkan Ibnu Abu Hatim, bahwa dia bertanya kepada bapaknya

tentang hadits yang diriwayatkan Marwan bin Muawiyah, dari Auf,
dari Al Hasan, dari Anas, sama sepertinya, dan dia berkata, "Hanya
saja ia dari Al Hasan dari Nabi SAW dalam bentuk n,ursal."

Ketiga, hadits Ibnu Mas'ud yang diriwayatkan At-Tirmidzi
dengan redaksi, ,irL tJ6r y- fwi,iil g.rilr $'?tuj ,V {i J\litu

FATIIUL BAARI - 449



\ .*. za, c.zI .itr a! 'e U:t (makanan hari pertama adalah haq, makanan hari

ruauo adalah sunnah, makanan hari ketika adalah sum'ah, dan

barangsiapa ingin popularitas maka Allah akan membongkar

keinginannya). Dia berkata, "Kami tidak mengenalnya kecuali dari

hadits Ziyad bin Abdullah Al Bakka'i, namun dia seorang periwayat

yang banyak menukil hadits gharib dan munknr." Saya (Ibnu Hajar)

katakan, syaikhnya di sini adalah Atha' bin As-Sa'ib, sementaraZiyad

mendengar riwayat dari Atha) setelah hafalannya rancu, maka inilah

cacat hadits itu.

Keempat, hadits Ibnu Abbas yang dinisbatkan kepada Nabi

SAw, "e;;Ai ig, e(: W '?tuj ,i!- *, ?W: ,i::' ei alt e i6l"
(makanan pesta pernikahan di hari pertama adalah sunnah, makanan

di hari kedua adalah kelebihan dari yang semestinya, makanan hari

ketiga adalah riya [pamerJ dan sum'ah fmencari nama botQ).

Diriwayatkan Ath-Thabarani melalui sanad yang lemah.

Hadits-hadits ini meski semuanya tidak luput dari pembicaraan,

namun secara keseluruhannya menunjukkan bahwa hadits tersebut

memiliki sumber. Dalam riwayat Abu Dawud dan Ad-Darimi

disebutkan pada bagian akhir hadits Zuhair bin Utsman, Qatadah

berkata: Sampai kepadaku dari Sa'id bin Al Musayyab, bahwa dia

diundang pada hari pertama, maka dia menghadirinya, lalu diundang

pada hari kedua dan dia pun menghadirinya, kemudian diundang pada

hari ketiga namun dia tidak menghadirinya, dia berkata, "Orang-orang

yang riya' dan sum'ah." Seakan-akan dia mendapatkan hadits tentang

ini maka dipraktekkannya, seandainya riwayat ini terbukti benar

berasal darinya. Lalu hal ini diprektekkan para ulama madzhab Syafi'i
dan Hanbali.

An-Nawawi berkata, "Apabila diadakan walimah tiga hari maka

menghadiri undangan di hari ketiga adalah makruh, hadir di hari

kedua tidaklah wajib, dan anjurannya tidak sama seperti anjuran hadir

di hari pertama." Kemudian penulis lotab At-Ta jiz metyebutkan
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bahwa kewajiban menghadiri undangan walimah pada hari kedua ada

dua pendapat. Dia berkata dalam penjelasannya, "Pendapat paling

benar di antara keduanya adalah wajib." Pendapat ini pula yang

ditegaskan Al Karmani, karena hadits menyifatinya sebagai perbuatan

ma'ruf atau sunnah. Adapun para ulama madzhab Hanbali hanya

mewajibkan hadir di hari pertama. Sedangkan hari kedua mereka

katakan sebagai sunnah karena berpegang kepada makna zhalir

redaksi hadits Ibnu Mas'ud, dan ini butuh pembahasan lebih lanjut.

Mengenai makruh hadir hari ketiga disebutkan secara mutlak

berdasarkan makna zhahir hadits. Al Umrani berkata, "Hanya saja

dianggap makruh jika orang-orang yang diundang pada hari ketiga

adalatr mereka yang diundang hari pertama." Demikian juga gambaran

yang dipaparkan Al Karmani namun dimentatrkan oleh para ulama

muta'akhirin, padatral pendapat itu tidak terlalu jauh dari kebenaran,

sebab penirma.iul perbuatan ifu sebagai riya' dan sum'ah memberi

asumsi bahwa ia dibuat untuk berbangga-bangga. Adapun bila orang

yang diundang cukup banyak, lalu di setiap harinya diundang satu

kelompok, maka umurnnya tidak ada unsur berbangga-bangga.

Pendapat yang menjadi kecendenrngan Imam Bukhari juga

merupakan pendapat para ulama madzhab Maliki. Iyadh berkata,

"Para ulama madzhab kami menyukai bagi mereka yang mampu

untuk mengadakan walimah selama satu pekan." Dia berkata pula,

"sebagian mereka mengatakan bahwa hal ini berlaku apabila setiap

harinya diundang orang yang belum diundang hari sebelumnya, dan

tidak tenrlang undangan pada satu orang." Hal ini mirip dengan

keterangan dari Ar-Ruyani.

Apabila kita memahami urusan tentang makruhnya hari ketiga

jika terdapat unsur.iya', sum'ah, dan kebanggaan, maka hari keempat

dan seterusnya sama seperti itu. Dengan demikian, perbuatan yang

dinukil dari salaf yang mengadakan walimah lebih dari dua hari harus

dipatrami saat didapatkan rasa aman dari hal-hal tersebut. Hanya saja

ia difokuskan pada hari ketiga karena inilah yang umum terjadi.

FATHUL BAARI - 
dT91



Selanjutnya, Imam Bukhari menyebutkan empat hadits, yaitu:

Pertama, hadits Ibnu Umar yang diriwayatkan dari Malik, dari

Naf1 "Apabila salah seorang kamu diundang kepada suatu walimah

maka hendaklah dia menghadirinya." Pembahasan tentang ini akan

dipaparkan setelah dua bab. Lafazh "hendaklah menghadiritrYd',

yakni hadir di tempat pesta tersebut. Makna selengkapnya, "Apabila

diundang ke tempat pelaksanaan walimah, maka hendaklah dia hadir."

Kedua, hadits Abu Musa Al Asy'ari yang dikutip karena adanya

lafazh, "sambutlah pengundang. " Hadits ini sudatr disebutkan pada

pembalrasan tentang jihad. Ibnu At-Tin berkata, "Lafazh,'sambutlah

pengundang', maksudnya ke walimah pernikahan, seperti

diindikasikan hadits Ibnu umar sebelumnya, yakni dalam

pengkhususan perintah memenuhi undangan walimah. Menurut Al

Karmani, kata 'pengundang' bersifat umum. Mayoritas ulama berkata,

'Wajib menghadiri undangan walimah (perjamuan) nikatr dan disukai

menghadiri undangan walimah lainnya'. Konsekuensinya, satu lafazh

telah dipahami dalam arti wajib dan nadb (anjuran), dan tentu saja

yang demikian tidak diperkenankan." Dia berkata, "Mungkin dijawab

bahwa Imam Asy-Syafi',i memperbolehkannya. Adapun ulama lainnya

mematraminya dalam arti majaz secara umum." Mungkin juga lafazh

ini meski bersifat umum, tetapi yang dimaksud adalah t*tusus.

Adapun masalah disukainya menghadiri walimah selain pernikahan

didasarkan kepada dalil lain.

Ketiga, hadits A1 Bara' bin Azib, "Rasulullah SAW

rnemerintahkan kami tujuh perkara dan melarang kami -lalu pada

bagran aktrirnya dikatakan- dan menyambut pengundang." Imam

Bukhari meriwayatkannya dari Abu Al Ahwash, dari A1 Asy'ats,

yakni Ibnu Abu Asy-Sya'tsa' Sulaim Al Muharibi, kemudian beliau

berkata sesudaturya, "Hadits ini diriwayatkan juga oleh Abu Awanatr

dan Asy-Syaibani dari Asy'ats tentang menyebarkan salam."

Mengenai riwayat pendukung dari Abu Awanah diriwayatkan Imam

Bukhari dengan sanad yang maushul pada pembahasan tentang
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minuman dan rninta izin darii,Qutaibah, dari Jarir, dari'Asy-Syaibani,
dari Asy'ats bin Abu Asy-Sya'tsa'. Penjelasannya secara detail akan

dipaparkan di akhir pembahasan tentang adab.

Imam Bukhari meriwayatkannya juga di beberapa tempat lain
dari selain riwayat ketiganya, dan dia menyebutkannya dengan

redaksi, "Membalas salam", sebagai ganti "Menyebarkan salam."

Keempat, hadits Sahal bin Sa'ad yang diriwayatkan dari

Qutaibah bin Sa'id, dari Abdul Aza.bin Abu Hazim, dari Abu.Hazim.
Pada sanad ini dikatakan, "Abdul Azizbin Abu Hazim menceritakan
kepada kami, dari bapaknya." Sernentara dalam riwayat Al Mustamli
dikatakan, "Dari Abu Hazim." Kemudian Al Karmani menyebutkan
balrwa dalam salah satu riwayat (isebutkan, i'Dari Abdul Aziz bin
Abu Hazim 4afi S&4r" Namun ini adalah kekeliruan, karena menjadi
keharusan adanya pernisah antara.keduanya, mungkin bapalarya dan
mungkin juga yang lain, Sa.ya, (trbnu Hajar) katakaq, "Barangkali
riwayat yang b.en11.a{ala}r,:dari Abdpl Aziz dari Abu Haaim', lalu
kata 'an ' (dari),tne_ngafqr4i pe,rybatran dan menjadi 'Ibnut (Ibnu).
Penjelasan hadits ini akan disebutkan lebih detail setelatr lima bab.

73. Baran gsiapa, tidak, ]vlen ghadiri uldan gan'maka terah Berbuat
Maksi{,Kepada AIhh dan Rasul-Nya

.fut ;, ,i; ok '^ft :*; ir1 'eb:, i;; eri * ,gre\t a
'* i;Itt '!; fi ,it:;rt't '!i-: i.\t t4 ,;i i4,jt iw

*t iv?u, * i;rjhr ,-#
5177. Dari Abu Hurairatr RA, sesungguhnya dia berkata,

'isetuiuk,buruli'aatanan adalatr makanan *"tiil"}, ;.*g-"r*t k;;
diundang dan orang-orang fakir ditinggalkan, dan barangsiapa tidak
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menghadiri rmdangan, maka telatr bertuat maksiat kepda Allah dan

Rasul-Nya SAW."

Keteranean Hedit!:

(Bab barangsiapa tidak menghadiri undangan, maka telah

berbuat maksiat kcpada Altah dan Rasul-Nya). Imam Bukhari

menyebutkan hadits Ibnu Syihab, dari Al A'raj, dari Abu Hurairatr,

sesungguhn)ra dia berkata, " Seburttk-burak malwnan adalah makanan

walimah, orang-orang lcaya diundang dan orang-orang miskin

ditinggallun, dan barangsiapa tidak menghadiri undangan maka

telah berbuat malcsiat lecpada Allah dan Rasul-Nya. " Dalam riwayat

A1 Ismaili dari Ma'm bin Isa, dari Malik, disebutkan "orang-orang

miskin" sebagai ganti norang-orang 
fakiru. Bagtan awal hadits ini

mauquf (hanya sanpai kepada satrabat) namun bagran aktrirnya

berkonsekuensi batrwa ia marfu'(sampai pada Nabi SA\y). Hal itu
disebutkan Ibnu Baththal, lalu dia berkata, "Serupa dengannya hadits

Abu Asy-Sya'tsa', 6f , jrii grilr .ti ;ait'u *:e *i'H.ti;e sJ'of

fdt 6 ;ie Ii tdt (sesungguhnya Abu Hurairah melihat seorang

laki-laki lreluar dori masjid sesudah adzan maka dia berkata,

"Adapun orang ini telah berbuat maksiat kepada Abu Al Qasim")."
Dia berkata pula, 'tlal seperti ini tidak mungkin didasarkan pada

pendapat semata Oleh karena itq para imarn memasuldcamya dalam

kitab-kitab Musnad m€treka."

Ibnu Abdul Barr menyebutkan bahwa kebanyakan periwayat

dari Malik tidak tegas menisbatkarmya langsung kepada Nabi SAW.

Lalu Rauh bin Al Qasim mengatakan ke,padanya dari Malik melalui

sanad-nya, "Rasulullah SAW bersabda." Demikian juga diriwayatkan

Ad-Daruquthni di kitab Ghara'ib Malik melalui Ismail bin Maslamatr

bin Qa'nab dari Malik. Imam Muslim mengutip dari Ma'mar dan

Suffan bin Uyainatr" dari Az-Zuhri (guru Malik dalmr riwayat ini),
sama seperti yang dikatakan Malik. BGgitu pula dui riwayat Abu Az-
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Zinad dari Al A'raj. Al A'raj (garu Az-Zuhri dalam riwayat ini adalah

Abdurrahman, seperti tercantum dalam riwayat Suffan) berkata, "Aku
bertanya kepada Az-Zuhi, dia berkata, Abdurrahman bin Al A'raj
menceritakan kepadaku, sesungguhnya dia mendengar Abu Hurairah",

lalu disebutkan selengkapnya. Sufyan mengutip pula hadits ini dari

guru lain melalui sanad yang lain dari Abu Hurairah, dan di dalamnya

terdapat penegasan penisbatannya langsung kepada Nabi SAW. Hal

ini diriwayatkan juga oleh Imam Muslim dari jalur Sufyan, "Aku
mendengar Ziyad bin Sa'ad berkata: Aku mendengar Tsabit Al A'raj
menceritakan dari Abu Hurairah, bahwa Nabi SAW bersabda", Ialu

disebutkan seperti di atas. Serupa dengannya dinukil Abu Asy-Syaikh

dari Muhammad bin Sirin dari Abu Hurairah secara marfit'dan tegas.

Lalu dia mengutip pula riwayat pendukung dari Ibnu Umar dengan

redaksi yang sama.

Adapun yang tampak bagiku bahwa huruf 'alif' dan 'lam'pada

kata i?fu fundangan) adalah menunjukkan sesuatu yang telah

diketahui pendengar, yaitu walimah (perjamuan) yang disebutkan

sebelumnya. Sementara pada pembatrasan yang lalu dikatakan jika
'walimah' disebutkan secara mutlak maka dipahami dengan arti
jamuan pemikahan, berbeda dengan walimatr-walimah lain yang harus

disebutkan secara langsung.

i.,;rt' q eU (orang-orang kaya diundang). Maksudnya, ia

menjadi makanan paling buruk jika memiliki sifat demikian. Oleh
karena itu Ibnu Mas'ud berkata, "Apabila dikhususkan pada orang-

orang kaya tanpa orang-orang fakir, maka kami diperintah untuk tidak
menghadirinya." Ibnu Baththal berkata, "Apabila pengundang

membedakan antara orang kaya dan miskin, dimana dia memberi
makan masing-masing kelompok itu secara tersendiri, maka hal itu
tidak dilarang, bahkan yang demikian pernatr dilakukan Ibnu umar."

Menurut Al Baidhawi dalam kalimat hadits ini terdapat kata
'min' (termasuk) yang harus disisipkan. Seperti dikatakan, "Seburuk-

FATHT'L BAARI - 495



buruk manusia adalah orang yang makan sendirian", yakni termasuk

seburuk-buruk manusia.... Hanya saja dinamakan buruk karena apa

yang disebutkan sesudahnya. Seakan-akan dikatakan, "S eburuk-buruk

makanan adalatr yang urusannya seperti ini..." Sementara Ath-Thaibi

berkata, "Huruf alif dan lam pada kata ,''Jit menunjukkan sesuatu

yang telah diketahui dari luar pembicaraan, karena termasuk

kebiasaan orang-orang jahiliyah adalah mengundang orang-orang

kaya dan meninggalkan orang-orang miskin."

Lr...r*U- (Diundang...,). Ini adalah kalimat baru dan sekaligus

penjelasan keberadaan makanan tersebut sebagai seburuk-buruk

makanan.

L:...'!J ,iJ @an barangsipa meninggalkan.")' Kalimat ini

menunjukkan keadaan dan kata yang mempengaruhinya adalah, sPU

(diundang). Maksudnya, orang-orang kaya diundang, sementara

keadaannya bahwa menghadiri undangan adalah wajib, maka

undangannya itu menjadi sebab bagr yang diundang memakan

makanan paling buruk. Pandangan ini dilculruhkan oleh Ibnu Baththal,

bahwa Ibnu Habib meriwayatkan dari Abu Hurairah, sesungguhnya

dia berkata, "Kamu adalah orang-orang yang bermaksiat dalam hal

undangan. Kamu mengundang orang yang tidak (patut) datang, dan

kami tidak meninggalkan orang yang (patut) datang." Maksudnya,

yang tidak patut datang adalatr orang-orang kaya, dan yang patut

datang adalah orang-orang miskin.

t[,*lrt ? $eburuk-buruk maknnan). Dalarn riwayat Muslim dari

yahya bin Malik, inkt *, (seburuk-buruk makazan ). Namun versi

pertama merupakan riwayat mayoritas, dan demikian pula pada jalur-

jalur lainnya.

lq+t' q eU (Orang-orang knya diundang kepadanya)' Dalam

riwayat Tsabit Al A'raj, tAi.U U Qt &i-: eI U Q)& @ilarang
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orang-orang yang datang, dan diundang kepadanya orang-orang

yang enggan datang). Kedudukan kalimat ini sebagai haal (katayatg
menerangkan keadaan) bagi makanan walimah. Sekiranya

pengundang memberikan undangan secara umum makan makanan itu
tidak dianggap seburuk-buruk makanan. Dalam riwayat Ath-

Thabarani dari hadits Ibnu Abbas disebutkan, e'ri-rii;it'eW iU&ir, I
i.,qi' 'Ab'o^?fJ il;*lr fll6"tu*k-buruk makanan adalah makanan

walimah, dipanggil kepadanya orang-orang kenyang, dan ditahan

darinya orang-orang yang kelaparan).

iTUt '17 6rj (barangsiapa meninggalknn undangan). Yalrrrti

tidak menghadiri undangan. Dalam riwayat Ibnu Umar disebutkan,
"ry'r" ,ii Ui (barangsiapa diundang dan tidak hadir).Ini adalah

penafsiran bagi riwayat sebelumnya.
t! t,, 1 ,'dy,)i ittr 

"rab'.tib 
(Sunggth dia telah berbuat maksiat kepada

Allah dan Rasul-Nya). Ini merupakan dalil kewajiban menghadiri

undangan, karena kata 'maksiat' tidak digunakan kecuali untuk

perbuatan meninggalkan kewajiban. Dalam salah satu riwayat dari

Ibnu Umar yang dikutip Abu Awanah, ;& \i W.UlJt #) JieS',i
'i:;-1ti?s lbarongriapa diundang kepada suatu walimah dan dia tidak

menghadirinya, maka sungguh dia telah berbuat maksiat kepada

Allah dan Rasul-Nya).

74. Orangyang Menghadiri Undangan untuk Makan Kaki
(Kambing)

,
* l'{ '-)JI

tt
:Ju

7o,

d.,t E
t c, (',

(r.L-> )

,*i;a?rt & dt,F i;}
'qLt;'dYa*f It
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5178. Dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda,

"sekiranya aku diundang untuk maknn kaki (knmbing) niscaya aku

akan menghadirinya. Sekiranya dihadiahkan kepadalru kaki

(kambing) malra alat akan menerimanya."

Keteranean lladits:

(Bab orang yang menghadiri undangan untuk maknn kaki

firambingJ). Kata lcuraa artinya dari pangkal betis pada kaki dan dari

batas siku pada tangan. Adapun pada sapi dan kambing sama seperti

wazhiif (bagSan dari lutut hingga kaki) pada kuda dan unta. Dikatakan,

laraa'adalah bagian di bawatr mata kaki hewan ternak. Ibnu Al Faris

berkata, "Kuraa'bagi segala sesuatu adalah ujungnya."

Imam Bukhari meriwayatkan hadits di bab ini dari Abdan, dari

Abu Hamzah, dari Al A'masy, dari Abu Hazim, dari Abu Hurairatr.

Abdan adalah Abdullah bin Utsman, dan Abu Hamzah adalah Al
Yasykuri. Imam Bukhari meriwayatkan dalam sanod ini dari Abu
Hazim, sementara pada pembahasan tentang hibah dia mengutip dari

riwayat Syu'bah dan Al A'masy. Dia tidak meriwayatkan dari para

syaiktrnya, kecuali apa yang tampak baginya bahwa mereka

mendengamya langsung. Abu Hazim yang dimaksud adalah Salman

maula Azzah. Sungguh keliru mereka yang mengatakan dia adalah

Salman bin Dinar (periwayat dari Sahal bin Sa'ad) yang baru saja

disebutkan, karena keduanya meski sama-sama berasal dari Madinah,

tetapi periwayat hadits di bab ini lebih senior daripada Ibnu Dinar.

# LtS diU*t ls $ekiranya dihadiahkan kepadaku kaki

[kambingJ, maka aku akan menerimanya). Demikian yang dinukil

oleh kebanyakan murid Al A'masy. Pada pembahasan tentang hibah

sudalr disebutkan dari Syu'bah, dari Al A'masy, Ltf's 7rj1 kngan

dan kaki), yakni terdapat perubahan, dan pada dasarnya lengan lebih

baik daripada kaki.
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Salah seorang pensyarah Shahih Bukhari rqengklai4 =begrtu
pula yang disebutkan Al Ghazali- bahwa maksud lcuraa'dalam hadits

ini adalah tempat yang dikenal dengan sebutan 'htraa ghamim ', yakni

tempat yang terdapat antara Makkah dan Madinah, seperti telah disitir

pada pembahasan tentang peperangan. Dia mengklaim bahwa Nabi

SAW mengungkapkan demikian sebagai bentuk mubalaghah

(penekanan) dalam menyambut undangan, meskipun tempatrya cukup

jauh. Akan tetapi mubalaghah dalam memenuhi undangan jamuan

makanan yang sangat sederhana, jauh lebih jelas menerangkan

maksudnya. Oleh karena itulah mayoritas ulama berpendapat bahwa

yang dimaksud kuraa' adalah kaki kambing. Adapun penjelasannya

sudah disebutkan pada bagian awal pembahasan tentang hibah dalam

hadits, i$ g,j X W;q, "atu- ',t:F f ,9q:;j, ;U. ri- (Wahai

perempuan-perempuan muslimah, janganlah seorang tetangga

meremehkan bagi tetangganya meskipun hanya berupa kuht

kambing). Sementara itu, Al Ghazali melakukan satu kcganjilan di

kitab Al lhyaa', diamenyebutkan hadits ini dengan lafazh, jt*l'lt

ft gtT $ekiranya alcu dipanggil ke leura'gkamim), padahal lafazh

seperti ini tidak memiliki sumber.

At-Tirmidzi meriwayatkan dari hadits dan dia menilainya

shahih- dari Nabi SAw, *e{ M.*t' ji ,:,ia Ltf Ai;j$i'}
(sekiranya dihadiahkan kepadaku htraa' kaki kambingJ niscaya aku

akan menerimanya, sekiranya aht diundang untuk yang sepertinya

maka alcu akan menghadirinya). Ath-Thabarani meriwayatkan dari

Ummu Hakim binti Wadi', Gt 6 ,',Sui ri-,iest if:ii lt l?:t UU'6 ql
i&t l1 6i" berkata, "Wahai Rasulullah, apakah engkau tidak

menyulrai hadiah? " Beliau bersabda, "Alangknh burulcnya menolak

hadiah"), lalu disebutkan hadits selengkapnya. Dari riwayat ini
diketahuilatr faktor yang menjadi latar belakang hadits tersebut.
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Pelaiaran vans dapat diambil.

l. Dalam hadits ini terdapat dalil tentang akhlak beliau SAW yang

baik, sifat tawadhhu'nya, dan upayanya menyenangkan hati

orang lain.

2. Boleh menerima hadiah.

3. Keharusan menghadiri undangan seseorang meski diketahui

hidangannya hanya sedikit. Al Muhallab berkata, "Tidak ada

yang mendorong mengundang seseorang makan kecuali

kecintaan yang tulus, kegembiraan yang mengundang jika yang

diundang makan makanannya, mempererat kasih sayang, dan

mengukuhkan hubungan antara kedua pihak. Oleh karena itu,
Nabi SAW menganjurkan agar dihadiri meski makanan yang

disiapkan sangat sederhana.

Motivasi untuk saling menyantuni, mencintai, dan saling

mengasihi.

Menghadiri undangan penjamuan, baik makanannya sedikit atau

banyak. Demikian pula dengan menerima hadiah.

75. Memenuhi Undangan untuk Pesta Pernikahan dan selainnya

4.

5.

\,.c, t c
dJJl J..9 ri-rsr

a

Czl
ct. i ,:fb-t 4.fe d$l

; i'bltt :1:
9/ J 9.-

,iv ,gtl'* ,-^iL

,J- 1' J;:t Jt.

ir ,* oki i;v

, c t I .^ 1 c.t t o,'t,1
tJ e-f Get '9-lo C.*t .tU

,j;.cii" \t e;';L ;
'Q"&:'tili;ist sy tryi

.'t't, *j,j)t y: iit
5179. Ibnu Jurarj berkata, Musa bin Uqbah mengabarkan

kepadaku, dari Nafi', dia berkata: Aku mendengar Abdullah bin Umar
RA berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Penuhilah undangan jika
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kamu diundang untuk menghadirinya." Beliau berkata, "Biasanya

Abdullah menghadiri undangan pesta pemikahan dan selain pesta

pernikahan, sementara dia sedang puasa."

Keterangan Hadits:

(Bab memenuhi undangan untuk pesta pernikahan dan

selainnya). Disebutkan hadits Ibnu Umar, i7:tl 9;6 tbl (Hadirilah

undangan). Huruf 'alif dan 'lam' pada kata 'da'wah' mungkin

menunjukkan sesuatu yang telah dikenal, yaitu walimah pernikahan.

Asumsi ini didukung riwayat Ibnu Umar yang lain, ,)16et gi ii1

qW qjt (Apabila salah seorang kalian diundang kepada suatu

walimah, makn hendaklah ia mendatanginya). Sernentara telah

menjadi ketetapan bahwa satu hadits jika lafazhnya beragam dan

sebagiannya dapat dipahami dalam konteks yang lainnya maka

menjadi keharusan menempuh metode ini. Mungkin juga 'alif' dan
'lam' itu, menunjukkan makna yang umum. Makna inilah yang

dipahami periwayat hadits itu (Ibnu Umar) sehingga dia memenuhi

undangan baik untuk pesta pernikahan maupun selainnya.

Imam Bukhari meriwayatkan hadits di bab ini dari Ali bin
Abdullah bin Ibrahim, dari Al Hajjaj bin Muhammad, dari Ibnu Juraij,
dari Musa bin Uqbah dari Nafi' dari Ibnu Umar Ra. Ali bin Abdullah
bin Ibrahim adalah Al Baghdadi. Imam Bukhari mengutip riwayatnya
di tempat ini saja. Sementara telah disebutkan pada pembahasan

tentang keutamaan Al Qur'an riwayatnya dari Ali bin Ibrahim dari
Rauh bin Ubadah. Maka dikatakan di tempat ini dia dinisbatkan

kepada kakeknya, tapi ada juga yang mengatakan bahwa keduanya

adalah dua orang yang berbeda, seperti telatr dijelaskan terdahulu.

Abu Amr Al Mustamli menyebutkan bahwa ketika Imam Bukhari
menceritakan dari Ali bin Abdullah bin Ibratrim yang disebutkan pada

sanad hadits di atas, lalu ditanyakan kepadanya tentang statusnya,

maka dia menjawab, "Dia cukup teliti."
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9g * (Dari Nafi').Dalam riwayat Fudhail bin Sulaiman dari

Musa bin Uqbah disebutkan, "Nafi' menceritakan kepadaku",

demikian diriwayatkan Al Ismaili.

I' if o€ 3 :Jti (Deliau berkata, "Biasanya Abdultah'). Orang

yang berkata di sini adalah Nafi'. Imam Muslim meriwayatkan dari

Abdullah bin Numair, dari Abdullah bin Umar Al Umari, dari Nafi',
dengan lafazh, '4 ,t-? H) A Vlai 'd?i tit. (barangsiapa

diundang kepesta pernikahan, maka hendaklah dia menghadirinya).

Imam Muslim mengutip pula dari jalw Az-Zubaidi, dari Nafi' dengan

redaksi, 
":i; 

\1 oS UV "4 iei'51;i rb5 ri1 @pabila salah seorans

kalian mengundang saudaranya maka hendaklah dia memenuhinya,

baik untuk pesta perniknhan maupun yang sepertinya). Hal ini
menguatkan pemahaman Ibnu Umar, bahwa perintatr menghadiri

undangan tidak khusus pada perj amuan pernikahan.

Makna latrir hadits ini telah dijadikan pegangan sebagian ulama

madzhab Syaf i. Oleh karena itu, mereka mewajibkan menghadiri

undangan secara mutlak, baik pesta pernikatran maupun selainnya,

namun setelah terpenuhi syarat-syaratnya. Kemudian Ibnu Abdul Barr
menukil dari Ubaidillah bin Al Hasan Al Anbari (qadhi di Bashrah)

dia mengklaim bahwa Ibnu Hazm mengatakan bahwa ini adalah

pendapat mayoritas sahabat serta tabi'in. Akan tetapi hal ini dibantah

oleh apa yang kami nukil dari Utsman bin Abu Al Ash 
-salah

seorang tokoh masyhur di kalangan sahabat- bahwa dia berkata

tentang walimah khitan, "Bukan menjadi kebiasaan mengundang

untuknya." Hanya saja mungkin berlepas dari pernyataan ini dengan

mengatakan bahwa yang demikian tidak menghalangi untuk

mewaj ibkan menghadirinya jika diundang.

Arbdwazzaq meriwayatkan dengan sanad yang shahifr dari Ibnu

Umar bahwasanya dia mengundang untuk suatu penjamuan. Lalu
seorang laki-laki berkata, "Maafkan aku (untuk tidak hadir)." Ibnu

Umar berkata, "Sungguh tak ada maaf untukmu dalam hal ini,
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berdirilah." Kemudian Asy-Syaf i dan Abdrxrazzaq meriwayatkan

dengan sanad yang shahih dari Ibnu Abbas, bahwasanya dia

mernanggil Ibnu Shafwan, namun ia berkata, "rqku sedang sibuk, tapi
jika kamu tidak memaafkanku, maka aku tetap akan datang."

Adapun hukum menghadiri selain walimah nikah, menurut para

ulama madzhab Maliki, Hanafi, Hanbali, dan mayoritas ulama Syaf i
adalah tidak wajib. As-Sarakhsi batrkan berlebihan hingga menukil

adanya rjma'. Asy-Syaf i berkata, "Mendatangi undangan walimah

adalah hak, dan walimah yang dikenal adalah walimah pernikahan,

setiap undangan untuk walimah maka tidak aku beri keringanan bagi

seorang pun untuk tidak menghadiriny4 namun jika dia tidak hadir
maka belum jelas bagiku untuk menetapkannya telatr berbuat maksiat,

sebagaimana hal itu telatr jelas bagiku sehubungan walimah
pernikahan."

Cb'$:t ,,ir yi $, d @ada pesta pernikahan dan setain

pesta pernikahan, sementara dia berpuasa). Dalam riwayat Muslim
dari Harun bin Abdullah, dari Hajjaj bin Muhammad, CA $i Qli
(Dia datang kepadanya sementara dia berpuasa).Dalanriwayat Abu
Awanah melalui jalur lain dari Nafi', t:#i q)b ,t''- p ;.r Oki

(biasanya lbnu Umar menghadiri undangan baik saat puasa mauryn
tidak puasa). Dalam riwayat Abu Dawud dari Abu Usamah, dari

Llbaidillah bin Umar, dari Nafi', di akhir hadits marfu', fg)i Oe O,i

i* *.A o'e 'of: |ih)i (Apabita tidak berpuasa matra hendaktah

makan, dan jika berpuasa maka hendalmya berdoa). Imam Muslim
meriwayatkan dari hadits Abu Hurairuh,'rti $.tb o,e 'o$ 

l,lpoOito

dia berpuasa maka hendaklah berdoa). Lalu di bagian akhir riwayat
Hisyam bin Hassan disebutkan, iOnt[t 'al,Utt 

$halat adalah doa).

Pernyataan ini merupakan penafsiran dari Hisyam (periwayat hadits
tersebut). Penafsiran ini didukung pula oleh riwayat lain. Namun,
salah satu pensyarah Shahih Bukhari memahami sebagaimana
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zhahimya. Dia berkata, "Apabila seseorang berpuasa, maka hendaklah

dia menyibukkan diri mengerjakan shalat agar mendapatkan

keutamaan menghadiri undangan. Sehingga berkahnya didapatkan
juga oleh penghuni rumah dan orang-orang yang hadir." Akan tetapi
pengertian ini masih perlu ditinjau kembali karena bertentangan

saja

dengan cakupan umum sabdanya, ?ttb 9:*t"; ey; I (tak ada shalat

pada saat ada makanan). Hanya
orang tidak berpuasa.

mungkin dikhususkan untuk

Pada bab "Keharusan Menghadiri Walimah" telah disebutkan

ketika tlbay bin Ka'ab menghadiri walimah di saat berpuasa, maka dia
pun memuji dan berdoa. Abu Awanah meriwayatkan dari Umar bin
Muhammad dari Nafi, "Biasanya Ibnu Umar apabila diundang, maka

dia memenuhinya. Jika tidak berpuasa, maka dia makan. Adapun bila
berpuasa, maka dia berdoa unfuk mereka dan memohonkan
keberkahan lalu pulang."

Menghadiri undangan memiliki faidah-faidatr lain seperti

mendapatkan berkah dari yang diundang, memperbaiki hubungan,
mengambil manfaat dari isyarat-isyaratny4 dan mendapatkan hal-hal
yang tak mungkin tercapai bila seseorang tidak hadir. Tidak
tersembunyi pula bahwa pengundang akan merasa gundah jika orang
yang diundang tidak berkenan hadir. Kemudian sabda beliau SAW,
"Hendaklah berdoa untuk mereka", menunjukkan bahwa maksud
menghadiri undangan telah tercapai dengan perbuatan ini, dan orang
yang diundang tidak wajib bagrnya makan.

Akan tetapi apakah disukai bagi orang yang diundang untuk
membatalkan puasa, jika puasa yang dia lakukan tersebut termasuk
puasa sunatr? Kebanyakan ulama Syaf i dan sebagian ulama Hanbali
berkata, "Jika keadaannya yang sedang puasa memberatkan bagi
pengundang, maka lebih utama baginya membatalkan puasa, tapi bila
tidak memberatkan maka lebih baik tetap berpuasa." Sementara Ar-
Ruyani dan Ibnu Al Farra' mengatakan disukai tidak berpuasa secara

mutlak. Hal ini didasarkan kepada pandangan mereka yang
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memperbolehkan membatalkan puasa sunah. Adapun bagi mereka
yang mewajibkan menyempurnakan puasa sunah, maka menurut

mereka tidak boleh membatalkan puasa. Maka pernyataan yang

menyukai berbuka secara mutlak tak dapat diterima, mengingat te{adi
perbedaan pendapat, terutama apabila waktu berbuka telah dekat.

Dari perbuatan Ibnu Umar dapat disimpulkan bahwa puasa

bukan suatu halangan untuk memenuhi undangan perjamuan, terlebih
lagi telah ada perintah bagi yang puasa agar hadir dan berdoa. Namun,
jika orang yang diundang minta toleran karena sulit baginya untuk

tidak makan bila hadir, lalu pengundang mentolelirnya, maka hal ini
menjadi legitimasi baginya untuk tidak hadir.

Dalam hadits Jabir yang dikutip Imam Muslim disebutkan, ti!
'!ii3 op'* ,ab'6 |?.5i P Jl'€:r;i 42i (Apabita satah seorans

kamu diundang untuk suatu makanan maka hendaklah dia
memenuhinya. Apabila suka dia boleh makan dan jikn suka maka

boleh dia tidak makan). Disimpulkan darinya bahwa orang yang tidak
berpuasa jika hadir tidak wajib makan. Inilah pendapat paling benar di
antara dua pendapat dalam madzhab Syaf i.

Ibnu Al Hajib berkata dalam Mukhtashamya, "Perkara makan

bagi orang yang tidak puasa ada kemungkinan wajib dan ada pula
kemungkinan tidak wajib. Para ulama madzhab Hanbali menegaskan

ia tidak wajib. Namun, An-Nawawi memilih mewajibkannya. Ini pula
pendapat ulama madzhab Azh-Zhahtri. Dalil mereka adalatr redaksi

dalam salah satu riwayat Ibnu Umar yang dikutip Imam Muslim, LIt

'n'ral ryA tt€ 6pabtla tidak berpuasa maka hendaklah dia makan).

An-Nawawi berkata, "Riwayat Jabir dipahami untuk mereka yang

berpuasa. Pandangan ini dikukuhkan riwayat Ibnu Majah dengan

redaksi, '!ii i3 'rp '"* ia '0,6 ,"?iii €.b '$i {6 4 et ',i
ftarangsiapa diundang untuk suatu maknnan [perjamuanJ dan dia
berpuasa, maka hendaklah dia memenuhinya, jika mau dia dapat
malran dan jika mau maka boleh tidak makan/. Kemudian menjadi
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keharusan mematraminya untuk mereka yang berpuasa sunah.

Kemudian hal ini menjadi hujjah bagi mereka yang mengharuskan

membatalkan puasa untuk makan. Pandangan ini dikuatkan juga oleh
riwayat Ath-Thayalisi dan Ath-Thabarani dalam kitab Al Ausath, dali
Abu Sa'id, dia berkata , & U, ,SA ,?.b ;t ,:h,) Jtii ,* Jl",h, ot

4'olUk cg" e )'hbl,:6)'Jik)'€tti 6ct,'1,ui * ?or 6"orong
laki-laki memanggil kepada suatu makanan. Maka seorang laki-laki
berknta, "Sesungguhnya alu sedang berpuasa." Nabi SAW bersabda,
"Saudara kamu mengundangmu dan berusaha untuk kamu,

batalkanlah puasa lalu berpuasalah satu hari sebagai gantinya, jika
engkau mau"). Dalam sanad-nya terdapat seorang periwayat yang

lemah, tetapi ia memiliki riwayat pendukung.

76. Kaum Perempuan dan Anak-anak Pergi menghadiri pesta

Pernikahan

o ./o.

U.,fl f
iqn, i*.

.Ut,/"at

o . , 
o-!

UrW
*: *'?'t
g -l o c.r/{.*>l d/ ,;.il

;*Utfi.i:Js & ir

6llr l)d H ?6 ,u-i
€t *uY

5180. Dari Anas bin Malik RA, dia berkata, 'Nabi SAW
melihat perempuan-perempuan dan anak-anak kembali dari pesta

pernikahan, maka beliau berdiri tegak dan bersabda, 'Ya Allah, knlian
adalah orang yang paling aht cintai'."

Keterangan Hadits:

(Bab kaum perempuan dan anak-anak pergi menghadiri pesta
pernikahan). Seakan-akan knarn Bukhari memuat bab ini untuk
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menolak anggapan yang tidak menyukai perbuatan ini. untuk itu, dia
hendak menjelaskan bahwa hal ini disyariatkan dan tidak makruh.

Imam Bukhari meriwayatkan hadits ini dari Abdurrahman bin
Al Mubarak, dari Abdul warits, dari Abdul Aziz bin Shuhaib, dari
Anas bin Malik RA. Abdurrahman bin Al Mubarak di sini adalah Al
Aisyi, dia bukan saudara laki-laki Ibnu Al Mubarak yang masyhur.
Adapun Abdul warits adalah Ibnu Sa'id. para periwayat dalam sanad
hadits ini semuanya berasal dari Madinah.

w '?tli (Beliau berdiri tegak). Maksudnya, beliau berdiri

dengan kuat dan kokoh. Kata mumtannan diarrrbil dari kata al munnalt
yang berarti kekuatan. Maksudnya, beliau sAw segera berdiri tegap
menyambut mereka karena rasa gembira. Abu Marwan bin siraj-dan
dibenarkan Al Qurthubi mengatakan bahwa kata mumtannan berasal
dari kata al imtinaan (pemberian nikmat), karena orang yang disambut
Nabi SAW dan dimuliakannya seperti itu, maka dia telah diberi
nilcnat yang tidak ada bandingarmya. Hal ini dikuatkan pemyataan
beliau SAW sesudahnya, "Kalian adalah manusia yang paling aku
cintai."

Ibnu Baththal menukil dari Al eabisi, dia berkata, ..Maksud

mumtannan adalah mengaruniakan hal itu kepada mereka." Seakan-
akan dia hendak mengatakan, "Nabi sAw memberi nikmat kepada
mereka berupa kecintaannya." Pada sebagian riwayat disebutkan
matiinan (kokoh). Maksudnya, beliau berdiri dengan tegak dan kokoh
dalam waktu yang lama. Sementara dalam riwayat Ibnu As-sakan
disebutkan, ,i;X- iut lUetiau berdiri dan berjalan ). Namun, menurut

Iyadh, kata ini mengalami perubahan.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, penafsiran pertama dikuatkan
keterangan pada pembahasan tentang keutamaan kaum Anshar dari
Abu Ma'mar, dari Abdul Warits, melalui sanad yang sama seperti di
bab ini dengan redaksi, #'?ttj (beliau berdiri dengan tegak lurus).

Ibnu At-Tin berkata, "Demikian tercantum dalam riwayat Imam
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Bukhari. Adapun menurut bahasa adalah 'matsula, yamtsulu'menjadi

'matsulan' dan 'matsiilan', artinya; berdiri. Iyadh berkata,

'Disebutkan juga di tempat ini dengan kata >ti.i, artinya membebani

diri melalukan hal itu." Kemudian dalam riwayat Al Ismaili dari Al
Hasan bin Sufyan, dari Ibratrim bin A1 Hajjaj dari Abdul Warits

disebutkan,'W'A &t * Xo' ,p At ?ul (Nabi SAW berdiri tegak

untuk merekn). Kata matsiil mengikuti pola kata azhiim, dan ia adalah

pola fa'iil darl. kata maatsil. Ibratrim bin Hasyim meriwayatkan pula

dari Ibrhaim bin Al Hajjaj, sama seprti itu disertai tarnbahan, J8,6 *
(malrsudnya b erdiri lurus) -

Ut, f6t +i "u Ff #Lt' (Ya Allah, kalian adalah manusia

paling alar cintai). Dalam riwayat Abu Ma'mar diberi tambatran, {6
,trj b* (beliau mengucapkannya tiga kali). Penggunaan kata iijJi

(ya Allah) di tempat ini untuk mencari keberkahan, atau untuk

rnempersaksikan Allah atas kebenaran pernyataannya. Dalam riwayat

Imam Muslim dari Ibnu Ulayyah dari Abdul Aziz disebutkan, *\n+,
(Ya Allah, sesungguhnya merekn). Adapun lafazh selebihnya sama

seperti di atas, namun beliau mengulanginya tiga kali. Keduanya

(Bukhari dan Muslim. Penerj) sepakat -seperti telatr disebutkan pada

pembahasan tentang keutamaan A1 Qur'an- atas riwayat Hisyam bin

zaid daiAnas, Wt &i *v ht e lt JH tl..;tloJlr 
'nir;y o"V

f,f;l At r,at V\'JJ\ei 4 niiti ,,:rii'1t[si'6'* (seorang

perempuan dari l<aum Anshar datang kepada Rasulullah SAW dan

bersama seorang analvtya. Beliau SAW berbicara dengannya dan

berkata, "Demi yang jiwa-Ku berada di tangan-Nya, sungguh kalian

adalah manusia paling alat cintai", [sebanyak dua kali]). Dalam

riwayat berikut pada pembahasan tentang nadzar disebutkan 9f; er$

(tiga ktli).
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j i,ita ,it3t lL 6.,,

6tu 'rA ?*i t;u',

77. Apakah Seseorang Harus Pulang Jika Melihat Kemungkaran
dalam Undangan?

{.'. , t4,.{.,t.to,.... ...: o.?. .:., to/rc. 1..Olj cq-y-l l-,1 ,^.e;rl Lc:y ,ej rll G6s-t' )t * ,Jl 6lsS

Ibnu Mas'ud melihat gambar di rumah kemudian dia kembali.

Setelah itu Ibnu Umar mengundang Abu Ayyub dan dia melihat dalam

rumah penutup dinding. Ibnu Umar berkata, "Kita telah dikalahkan
kaum perempuan." Dia berkata, "Siapa yang aku khawatirkan atasnya

tidak pernah aku khawatirkan atasmu. Demi Allah, aku tidak
mencicipi makanan kamu," lalu dia pun pulang.

6t{*', *\tt ,k dt gil-$,G|| ,r.J., / f6t f
ht * ;nt Jy, tli') t5 ,i)6 W, n)x ofrt tlit |;?i
,brlit e) ,t ';i i,pu" C yqrr J' ?$ *', elr

J;, ,lw r$;i tic ,4;, Jt) *t ;l*it At J;) 6. ,iirI"
u 6?t :',.iii 'uu $)St'erb Jt;.'6 ,'&:) *\t -* a,

acbi oy,'yLi *?rt * :tt J;, Jw ,A-,*,;i LAr'*,rt),

.s.-* I

oy ,,1u1 |;3b 6 rli |1 iS-: ,ypt t;ti,A ,ht ,y
.iruttt'^Lrt):ht *e$ qt
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5181. Dari Al Qasim bin Muhammad, dari Aisyah (istri Nabi

SAW), sesungguhnya dia mengabarkan kepadanya, bahwa dia

membeli numruqah (bantal kecil untuk sandaran) yang terdapat

gambar-gambar. Ketika Rasulullah SAW melihatnya, beliau berdiri di

pintu dan tidak masuk. Aku pun mengenali rasa tak senang di

wajahnya. Aku berkata, 'Wahai Rasulullah, aku bertaubat kepada

Allah dan kepada Rasul-Nya, apakah dosaku?' Rasulullah SAW

bersabda, 'Apa urusan numruqah ini? 'Dia berkata, "Aku berkata,

'Aku membelinya untukmu agar engkau duduk di atasnya dan

menggunakannya sebagai bantal'." Rasulullah SAW bersabda,

"sesungguhnya para pemilik gambar-gambar akan diazab pada hari
kiamat, dan dikatakan kepada mereka, 'Hidupkan apa yang kamu

ciptakan'." Beliau bersabda pula, "Sesungguhnya rumah yang ada

gambar-gambar, niscaya tidak aknn dimasuki malaikat."

Keterangan Hadits:

(Bab apakah seseorang pula jika melihat kemunkaran dalam

undangan?). Demikianlah Imam Buktrari menyebutkan judul bab

dalam bentuk pertanyaan. Dia tidak menjelaskan hukum persoalan ini,
karena adanya kemungkinan-kemungkinan seperti akan saya jelaskan.

...: ..i. .1, t ,o,to. i.,
&t *, e 6j* )F U.t siss (Ibnu Mas'ud melihat gambar

di rumah, maka dia pulang). Demikian dalam riwayat Al Mustamli,

Al Ashili, Al Qabisi, dan Abdus. Sementara dalam riwayat selain

mereka disebutkan, "Abu Mas'ud." Menurut dugaanku bagian

pertama terjadi perubahan. Saya belum melihat atsar di atas, kecuali

dari Abu Mas'ud Uqbah bin Amr. Al Baihaqi meriwayatkan dari Adi
bin Tsabit, dari Khalid bin Sa'ad, dari Abu Mas'ud, "Seorang laki-laki
membuat makanan lalu mengundangnya, maka dia berkata, 'Apakah

di rumah itu ada gambar?' Orang itu menjawab, 'Benar!' Dia pun

tidak mau masuk hingga gambar-gambar itu dirusak." Sanad hadits ini
shahih. Sa'id bin Khalid adalah maula Abu Mas'ud Uqbah bin Amr Al
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Anshari. Saya tidak mengetahui dia mengutip riwayat dari Abdullah
bin Mas'ud. Namun, mungkin kisah serupa terjadi juga pada diri
Abdullah bin Mas'ud, tetapi saya belum menemukan riwayat yang

dimaksud.

6 ,*'iJ',,sut ,)t:4, & r-b +j' (,rl 
"1; 

+:fi 6.1:#'rlr rbsj

6tu'€'n*1 , lU :;,*b ,;rrt'gi't gb ,#i * i :Jut ,l,t3t fle
.gi, @"" (Jmar mengundang Abu Ayyb, maka dia melihat di

rumah penutup dinding. Ibnu Umar berknta, "Kita telah dikalahkan

kaum perempuan". Dia berl<ata, "Siapa yang tadinya aku

khawatirkan atasnya tidak pernah alcu khawatirkan atasmu. Demi

Allah, aku tidak mencicipi makanan kamu." Maka dia pun pulang").

Riwayat ini dinukil Imam Ahmad melalui sanad yang maushul pada

pembahasan tentang wara', dan Musaddad dalam Musnadnya -dai
jalumya dinukil Ath-Thabarani- dari Abdurrahman bin Ishaq, dari Az-
Zuhi, dari Salim bin Abdullah bin lJmar, dia berkata, "Aku
mengadakan walimah di masa bapakku, maka bapakku

mengumumkan kepada orang-orang, dan Abu Ayyrb termasuk orang-

orang yang mendengarkan pengumuman itu. Sementara mereka telah

menghiasi (dinding) rumatrku dengan permadani hijau. Abu Ayyub
datang dan memperhatikan, ternyata dia melihat hal itu, dia berkata,

'Wahai Abdullah, mengapa kamu menutupi (menghiasi) dinding-

dinding?' Bapakku berkata dengan malu-malu, 'Kita telah didominasi

kaum perempuan wahai Abu Ayyub'. Dia berkata, 'Siapa yang kamu

khawatirkan didominasi kaum perempuan'." Lalu disebutkan hadits

selengkapnya. Kami menemukan juga melalui jalur lain dari Al-Laits

dari Bukair bin Abdullah Al Asyaj, dari Salim, semakna dengan itu,
dan di dalamnya disebutkan, "Paxa sahabat Nabi SAW datang dan

yang lebih dulu masuk lebih awal. Hingga akhirnya Abu Ayyub

datang." Dikatakan juga, "Abdullah berkata, 'Aku bersumpah atasmu,

hendaklah engkau kembali'. Dia berkat4 'Aku juga bersumpatr atas

diriku untuk tidak masuk pada hari ini'. Setelah itu dia pergl."
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Dikemudian hari, peristiwa serupa terjadi pada Ibnu Umar,
namun dia hanya mengingkarinya, lalu dihilangkan, dan dia tidak
pulang seperti dilakukan Abu Ayyrb. Kami menemukan dalam

pembahasan tentang zuhud karya Imam Ahmad, dari Abdullatr bin
Utbah, dia berkata, "Ibnu Umar masuk ke rumah seorang laki-laki
yang mengundangnya untuk jamuan pemikahan, temyata rumah orang

itu telah ditutupi (dihiasi) kain. Ibnu Umar berkata, 'Wahai fulan,
sejak kapan Ka'bah berpindah ke rumahmu?' Kemudian dia berkata

kepada sekelompok sahabat Muhammad yang bersamanya,

'Hendaklah setiap seorang kamu menghilangkan apa yang ada di
dekatnya'." Ibnu Wahab meriwayatkan pula -dan dari jalurnya dikutip
oleh Al Baihaqi-, "Sesungguhnya Ubaidillah bin Abdullah bin Umar
diundang untuk perjamuan, dia melihat (dinding) rumah telah ditutupi,
maka dia pun pulang. Ketika ditanya, maka dia menyebutkan kisah
Abu Ayyub."

Selanjutnya Imam Bukhari menyebutkan hadits Aisyah tentang
gambar. Penjelasannya akan disebutkan pada pembahasan tentang
pakaian. Hubungannya dengan judul bab terdapat pada kalimatnya,
"Dia berdiri di depan pintu dan tidak masuk." Ibnu Baththal berkata,
"Dalam hadits ini dijelaskan bahwa seseorang tidak diperbolehkan
masuk ke suatu undangan yang terdapat perkara munkar dan dilarang
Allah serta Rasul-Nya, karena ikut di dalamnya termasuk
menampakkan keridhaan terhadap kemunkaran itu." Kemudian dia
mengutip perkataan para ulama berkenaan dengan permasalahan

tersebut. Kesimpulannya, bila dalam suatu undangan terdapat
kemunkaran dan seseorang mampu menghilangkannya, lalu
kemunkaran itu benar-benar hilang, maka dia boleh ikut dalam
undangan tersebut. Namun jika tidak mampu menghilangkannya,
maka hendaklah dia pulang. Jika kemunkaran ini hanya sampai pada

tingkat makruh (tak disukai) maka sikap wara' dalam hal ini adalatr
meninggalkannya. Di antara perkara yang menguatkan hal itu adalah
kejadian dalam kisah Ibnu umar, dimana para sahabat bergantian
masuk ke rumah yang dindinglya dihias. Sekiranya perbuatan itu
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haram, tentu tidak seorang pun di antara mereka yang mau duduk dan

tidak mungkin juga dilakukan Ibnu Umar, maka perbuatan Abu
Ayytrb dipahami dalam konteks karahah tanzih (meninggalkan hal-hal
yang tidak disukai atau tidak baik). Mungkin juga Abu Ayyub
berpendapat bahwa perbuatan itu haram. Adapun satrabat lainnya
berpendapat hukumnya mubah. Lalu para ulama telah membuat

perincian dalam masalah ini seperti telah saya jelaskan terdahulu.

Mereka berkata; Apabila perkara melalaikan itu termasuk urusan yang

masih diperselisihkan maka diperbolehkan hadir, namun yang lebih

utama adalah meninggalkannya. Adapun jika termasuk perbuatan

haram -seperti minum khamer- maka perlu diperhatikan hal-hal

berikut; Apabila orang yang diundang dapat menghentikan perbuatan

itu, maka hendaknya dia menghadirinya. Namun bila tidak, maka para

ulama madzhab Syaf i memiliki dua pandangan. Salah satunya adalah

boleh hadir dan mengingkari menurut kemampuannya, meskipun yang

lebih utama adalah tidak hadir. Al Baihaqi berkata, "Ini adalah makna

zhahir pernyataan tekstual Imam Syafi'i dan diikuti murid-muridnya
di Irak." Penulis kitab Al Hidayah (salah seorang ulama madzhab

Hanafi) berkata, "Tidak mengapa duduk dan makan jika orang itu
bukan sebagai panutan. Namun, bila dia sebagai panutan dan tidak
mampu mencegah kemunkaran yang terjadi,'maka hendaklah dia

keluar dari tempat itu, sebab keberadaannya di tempat tersebut dapat

memperburuk citra agama dan membuka pintu-pintu maksiat."

Namun, diriwayatkan dari Abu Hanifah bahwa dia duduk dalam

undangan seperti ini. Hanya saja bisa dipahami bahwa dia berbuat

demikian sebelum menjadi tokoh yang dijadikan panutan." Dia
berkata pula, "Semua ini berkenaan dengan seseorang yang terlanjur
hadir. Adapun bila sudah diketahui sebelumnya, maka tidak wajib
hadir." Pandangan kedua dalam madzhab Syaf i adalah

mengharamkan hadir, karena perbuatan ini sama dengan ridha atas

kemunkaran. Pendapat ini didukung Al Murawazah. Jika seseorang

terlanjur hadir tanpa mengetahui sebelumnya maka hendaklah dia

melarang mereka. Kalau mereka tidak berhenti, maka hendaknya dia
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keluar kecuali khawatir dirinya tidak selamat. Pendapat ini pula yang

menjadi pegangan madzhab Hanbali. Ulama-ulama madzhab Maliki
juga mempertimbangkannya, dimana mereka mewaj ibkan menghadiri

undangan jika tidak terdapat kemunkaran. Apabila seseorang termasuk

tokoh dan panutan maka tidak boleh hadir di tempat yang terdapat

perkara-perkara yang melalaikan dari agama. Demikian dinukil Ibnu

Baththal dan selainnya dari Malik. Pendapat yang melarang hadir

dikuatkan hadits Imran bin Hushain, ,f *t *?nt..,La I' J?i ,#
';$eW P y.Vl (Rasulullah SAW melarang menghadiri undangan

makan orang-orang fasik). Hadits ini diriwayatkan Ath-Thabarani di

kitab Al Ausath. Begitu pula didukung riwayat An-Nasa'i dari hadits

Jabir, dari Nabi SAw, iti-1u.u db "r/;"-:,o ;7t lfl,t :ur'u:i og '6

'.t;lSt qb (barangsiapa beriman kepada Allah dan hari akhir,

hendalrnya tidak duduk di depan meja yang dihidangkan khamer di
atasnya). Sanadnya jayyid. At-Tirmidzi meriwayatkannya melalui
jalur lain dari Jabir namun terdapat kelemahan pada hadits ini. Begitu

pula Abu Daud mengutip dari hadits Ibnu Umar melalui sanad yang

terputus. Lalu dinukil lmam Ahmad dari hadits Umar.

Mengenai hukum menutupi (menghiasi) rumah-rumah dan

dinding-dinding termasuk perkara yang diperselisihkan. Mayoritas

ulama madzhab Syaf i menegaskan batrwa hukumnya malcrah (tidak

disukai). Namun Syaikh Abu Nashr Al Maqdisi (salah seorang ulama

madzhab Syafi'i) menegaskan hukumnya haram. Dia berdalil dengan

hadits Aisyah yang diriwayatkan Imam Muslim, + h' 4* ;tt'ot
'^<t ;b ist ++t ;fu,i irt;r4t '#J ol tflt- d ltt ot i,lti {,i

(Sesungguhnya Nabi SAW bersabda, "Sungguh Allah tidak

memerintahknn kita memakaikan lcain pada batu dan tanah", lalu
beliau menarik tirai itu hingga melepaskannya).

Al Baihaqi berkata, "Redaksi ini menunjukkan tidak disukainya
menutup tembok. Meski pada sebagian redaksi hadits terdapat indikasi

bahwa larangan itu disebabkan adanya ganrbar pada kain penutup."
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Ulama selainnya berkata, "Tidak ada dalam redaksi hadits itu

keterangan yang menunjukkan pengharaman. Bahkan yang ada

hanyalah penafian perintah bagi hal tersebut. Sementara penafian

suatu urusan tidak berkonsekuensi penetapan larangan. Hanya saja

mungkin bagi madzhab yang mengharamkannya berhujjah dengan

perbuatan Nabi SAW yang menghilangkannya.

Larangan menutupi dinding telah dinukil secara tegas. Di antara

hadits yang dimaksud adalah hadits Ibnu Abbas yang dinukil Abu

Daud dan selainnyu, ?6u..:iiit tt;p \j (ianganlah knmu menutupi

dinding-dinding dengan kain). Sanad-nya hadits ini lemah. Hadits ini
juga memiliki pendukung lain yang mursal dart Ali bin Al Husain

sebagaimana diriwayatkan Ibnu Wahab, kemudian Al Baihaqi dari

jalurnya. Dalam riwayat Sa'id bin Manshur dari hadits Salman

disebutkan dengan sanad yang mauquf, ipt ,16: 4t 'b ]Si 'fi

;&- ,; dfif r jti t;slir 1,6it i* \i '&. (Sesungguhnya dia

mengingkari perbuatan menutupi [menghiasi] rumah, dan dia

berkata, "Apal<ah rumah knmu adalah tempat pemandian, ataukah

Ka'bah telah berpindah ke rumah kamu?" Dia berkata, "Aku tidak

akan memasukinya hingga ia dihilangkan"). Pada pembahasan yang

lalu disebutkan kisah Abu Ayyub dan Ibnu Umar mengenai masalah

ini.

Al Hakim dan Al Baihaqi meriwayatkan dari hadits Muhammad

bin Ka'ab dari Abdullah bin Yazid Al Khathmi, sesungguhnya dia

melihat rumah ditutupi (dihiasi) kain, maka dia duduk dan menangis

lalu menyebutkan hadits dari Nabi SAW, yangmana di dalamnya

disebutkan, "Bagaimana dengan kamu di saat kamu menufupi

[menghiasi] ruma]r-rumah kamu?". Adapun asal hadits ini terdapat

dalam riwayat An-Nasa'i.
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78. Perempuan Mengurus dan Melayani Kaum LakiJaki pada

Pesta Pernikahan

o, l n
J*rt "rl

,-q;l il irrt.t1

ii; ii,r i-'3r(., 9;

'i;'lt re';i
;",:r ,jG ;7 v
1*t t,';e.>i,;;,,dL

Lj ilt'yt'uy+ c )T
a

. ) ,>l';'.>)i
V't

u,*. U Lit'i'^*cl lfut t rL )
5182. Dari Sahal dia berkata, ketika Abu USaid As-Sa'idi

mengadakan walimatr, dia memanggil Nabi SAW dan sahabat-

sahabatny4 maka tidak ada yang membuatkan makanan untuk mereka

dan tidak pula menghidangkannya selain istrinya (Ummu Usaid). Dia
membasahi kurma dalam bejana batu di malam hari. Ketika Nabi
SAW selesai makan, maka dia melarutkannya untuknya, lalu
memberinya minum sebagai pengkhususan bagi beliau.

Keteranqan Hadits:

(Bab perempuan mengurus dan melayani kaum laki-laki pada
pesta pernilahan). Maksudnya, melayani mereka dengan dirinya
sendiri secara langsung. Imam Bukhari menyebutkan pada hadits

Sahal bin Said tentang kisah pernikatran Abu Usaid. Pada bab berikut
dia menyebutkannya pada bab berjudul, "An-Naqi'dan minuman yang

tidak memabukkan pada jamuan pernikahan." Hadits ini juga telah

disebutkan pada pembahasan terdahulu, yakni pada bab "Memenuhi

Undangan."

,fi; * (Dari Sahal). Dalam riwayat pada bab berikutnya

disebutkan, "Aku mendengar Sahal bin Sa'id."
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;' il (Ketika mengodakan pesta pernikahan). Pada kalimat

ini disebutkan dengan kata 'aruasa, namun hal itu diingkari Al
Jauhari, karena menurutnya yang benar adalah a'rasa bukan 'arrasa.

Pl I (Abu (JSa'id). Dalamriwayat terdahulu disebutkan, ti'r

y-i e &, * Xr' .,,; 4t *--i i @t" usaid mensundans Nabi

SAW pada pesta pernikahannya). Pada riwayat ini diberi tambahan

U);btj (dan sahabat-sahabatnya), dan ini tidak tercantum pada dua

riwayat lainnya.

ti,t ?i ^tQr \t dl t; ri 6t;b e V w gia* ada yang

membuatkan makanan dan menghidangkannya kepada mereka kecuali

istrinya [ummu Usaid]). Ia termasuk mereka yang memiliki nama

panggilan yang sama dengan suaminya. Adapun namanya adalah

Salamahbinti Wuhaib.

"t* 
* (Membasahi tarma). Maksud 'ballat'disini adalah

merendamnya seperti pada riwayat berikutnya. Hanya saja saya

menjelaskan penyebutan kata ballat (membasatri) karena saya melihat
pada Syarh lbnu At-Tin dengan kata 'tsalaats' (tiga), yatari dalam

makna bilangan, dan tentu saja ini adalah kesalatran dalam penyalinan

naskah. Kemudian pada riwayat sesudahnya diberi tambahan, "Dia
(Ummu Sahal) berkata atau dia (Abu Usaid) berkata", yalari; terdapat

padanya keraguan. Adapun selain Al Kasymihani disebutkan, "Dia
(Ummu Usaid) berkata", tanpa ada keraguan. Sementara dalam

riwayat terdahulu disebutkan, "Sahal berkata", dan inilah yang

menjadi pegangan. Hadits ini berasal dari riwayat Satral dan bukan

dari Ummu Usaid. Atas dasar ini maka kalimat, "Apakah kamu

mengetalrui apa minuman yang dihidangkannyl', kata ganti 'nya'
kembali kepada Ummu Usaid. Adapun menurut versi Al Kasprihani
artinya, "Apakah kamu mengetatrui minuman apa yang aku

hidangkan", yakni menggunakan kata ganti orang pertama tunggal.
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ii e (Dalam bejana). Taur adalah bejana yang terbuat dari

perak dan selainnya. Kemudian riwayat di tempat ini menjelaskan

batrwa ia terbuat dari batu.

'iiti lOia melarutkannya). Ibnu At-Tin berkata, "Demikian

tercantum di tempat ini dalam bentuk ruba'iy ftata kerja terdiri dari

empat huruf). Namun, para pakar batrasa mengucapkannya dalam

bentuk tsulatsi (kata kerja yang terdiri dari tiga huruf), yakni,

maatsathu, artinya menghancurkan dengan tangannya. Al Khalil

berkata, "Dikatakan 'matsat al milh fii al maa'a', artinya dia

melarutkan garam dalam air." Akan tetapi Al Hawari mengakui kedua

kata itu sekaligus, yakni maatsa dan amaatsa.

U* "AU (Pengkhususan dengan hat itu). Demikian tercantum

dalma riwayat Al Mustamli dan As-Sarakhsi disebutkan dengan kata

tufufah mengikuti pola kata luqmah. Begitu pula dalam riwayat Al
Ashili. Namun dinukil pula darinya mengikuti pola kata

takhushshulz. Serupa dengannya dalam riwayat Ibnu As-Sakan dan

riwayat Imam Muslim. Sementara dalam riwayat Al Kasymihani

dinukil dengan kata atafuafathu. Lalu dalam riwayat An-Nasafi,
"tathufuhu".

Pelaiaran vans dapat diambil.

l. Perempuan boleh melayani suaminya dan orang-orang yang

diundang oleh suami. Tentu saja hal ini berlaku bila dirasa aman

dari fitnah (dampak negatif), disamping perempuan harus

memelihara apa yang wajib bagrnya yaitu menutup diri.

2. Suami boleh memanfaatkan istrinya menjadi pelayan dalam

urusan seperti ifu.

3. Minum minuman yang tidak memabull<an dalarn walimatr.

4. Boleh memberikan kekhususan bagi tokoh di suatu kaum pada

acifa perjamuan.
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o,2
lJ-e

79. An-Naqf'(Rendaman Kurma) dan Minuman yang tidak
Memabukkan dalam Pesta Pernikahan

G:>is*rlt+*li 6 oi ,#';.'JA" q
Y'i r+:t- l^ffrt UK ,y"A &j
\t *u tot Jy)'.Ai G ,:)ii;i :Js

'i; e Pt* rt
5183. Dari Abu Hazim, dia berkata: Aku mendengar Sahal bin

Sa'id berkata: Sesungguhnya Abu Usaid As-Sa'idi mengundang Nabi
SAW untuk walimah pernikahannya, maka istrinya melayani mereka

saat itu dan dia adalah pengantin. Dia (istri Usaid) berkata atau (dia)

berkata, "Tahukah kamu apa minuman yang diberikannya kepada

Rasulullah SAW? Dia memberikan kurma-kurma (yang telah

direndam) di bejana satu malam sebelumnya kepada beliau."

Keterangan:

(Bab An-Naqi' dan minuman tidak memabukkan pada pesta

pernikahan). Hadits ini sudah dibahas pada bab sebelumnya. kalimat
'yang tidak memabukkan' disimpulkan Imam Bukhari dari masa

perendaman yang belum berlangsung lama, berdasarkan perkataarurya,

"Dia merendamnya sejak satu malam sebelumnya," karena dalam

masa seperti ini umumnya minuman tersebut belum menjadi khamer.

Jika ia belum menjadi khamer maka tentu tidak memabukkan.

,lo t)G €) e
.^o-

Cr/ t t r/ / ?1,
4-1, d$l )o ^)l(J 9'
cf c rr-. I 1.1,

-21 r:Jt-tc cd)Pl

;ii'dAf t*,
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80. Bersikap lembut terhadap Perempuan dan Sabda Nabi SAW

"Sesungguhnya perempuan itu seperti tulang rusull"

W)A.''i!L't
5184. Dari Abu Az-Zinad, dari Al A'raj, dari Abu Hurairatr,

sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, "Perempuan itu seperti

tulang rusuk, jika engkau aknn melurusl<annya makn engkau akan

mematahkannya, dan jika engkau bersenang-senang dengannya maka

engkau bersenang-senang dengannya dan dia tetap bengkok."

Keteransan Hadits:

(Bab bersikap lembut).'terhadap perempuan" dan sabda Nabi

SAW, "Hanya saja perempuan seperti tulang rusuk", telah disebutkan

pada bab ini dari Abu Hurairah. Adapun lafazh selengkapnya,

'?erempuan itu seperti tulang rusuk." Al Ismaili meriwayatkannya

dari jalur lain yang Imam Bukhari mengutip darinya, dan pada bagian

awalnya terdapat kata, "Sesungguhnya." Hal yang demikian itu bahwa

Imam Bukhari berkata, "Abdul Azizbin Abdullah (yakni, Al Uwaisi)

menceritakan kepada kami, dia berkata, Malik menceritakan

kepadaku."

Al Ismaili meriwayatkan dari Utsman bin Abi Syaibah, dari

Khalid Makhlad, dan dari Ishaq bin Ibrahim bin Suwaid, dari Al
Uwaisi, keduanya dari Malik, dan bagian awalnya disebutkan,

"Sesungguhnya." Demikian juga diriwayatkan Ad-Daruquthni dari

Abu Ismaili At-Tirmidzi dari Al Uwaisi. Lalu dia mengutip dari jalur

Khalid bin Makhlad, dan bagran awalnya dikatakan, "Sesungguhnya

perempuan." Demikian pula diriwayatkan Imam Muslim dari Sufyan,
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dari Abu Az-zinad, fr"t ,* u ';i;s U ,P 'u'c.a? ifi' u1

(Sesungguhnya perempuan diciptakan dari tulang rusuk, sekali-knli ia
tidak bisa knmu luruskan hanya dengan satu cara).

gfln f )qt grt * (Dari Abu Az-Zinad dari Al A'raj). Dalam

riwayat Sa'id bin Daud yang dikutip Ad-Daruquthni dalam kitab Al
Ghara'ib dari Malik, "Abu Az-Zinad mengabarkan kepadaku,

sesungguhnya Abdurrahman bin Hurmuz -yakqi Al A'raj-
mengabarkan kepadanya, sungguh dia mendengar Abu Hurairatr."
Kemudian dia menyebutkan matan hadits seperti riwayat Sufyan,

hanya saja dia berkata, gtbJti e 6l.r.) * & @i atas tabiat

yang satu, sesungguhnya ia seperti tulang rusuk).

Kemudian kami temukan riwayat ini dengan kata, "m,udaarah"

dari hadits Samurah, yang dinisbatkan kepada Nabi SAW, af;,Jt 9ip
e, W A7ij ,airirls t11$ 'oi ,*.b 'u (perempuan diciptakan dari

tulang rusuk, jikn engkau bersiknp keras, engkau akan

mematahkannya. Bersikap lembutlah terhadapnya niscaya engknu

akan hidup dengannya). Hadits ini diriwayatkan Ibnu Hibban dan Al
Hakim serta Ath-Thabarani di kitab Al Ausath. Kalimat, te Q:
diberi tanda knsrah pada huruf 'ain' danfathah pada huruf 'waw' lalu
sesudahnya huruf jim' menvrut mayoritas. Namun sebagian lagi
memberi tanda fathah'pada huruf 'ain' (yak:ti, Al Auj). Para pakar

bahasa berkata, "Jika dibaca 'al auj 'maka ia berlaku pada semua yang

tegak seperti tembok, kryo, dan yang sepertinya. Jika dibaca 'al iwaj'
maka berlaku pada sesuatu yang terhampar seperti tanah, tikar,
kehidupan, ataupun agama." Ibnu Qurqul mengutip dari para pakar

bahasa batrwa kata 'al auj' berlaku pada yang terlihat, sedangkan 2/
iwaj'wtnk yang tidak terlihat. Al Qurthubi berkata, "Jika dibaca 'al

auj' maka berlaku pada benda, dan bila dibaca 'al iwaj'maka berlaku
pada makna." Pernyataan ini mirip dengan keterangan sebelumnya.

Abu Amr Asy-Syaibani menyendiri dan berkat4 "Keduanya sama-

sama dibaca 'al iwaj' danmashdarnya adalah 'al antj'."
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81. Berwasiat kepada Perempuan

5185. Dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda,

"Barangsiapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya

tidak menyakiti tetangganya... "

l*,',- ll -l t o,'.(tuJ.i 4 c-+i ,i:r'Li 
9t*:r

itu)'u'i or{ a ,JG P) t'}', * Ut ;f ;;:} €j *
...i:re ,*ix;lr d0

C.

dUa

'u'#"*ptb rtS'AO , , -o,c:e E*t ';[: 'l'a
{e?lJt- I 6j oti

.ta; ,t3u. tre$,u

5186. "... berwasiatlah kepada wanita arrgm nasihat yong
baik, sesungguhnya merelca diciptaknn dari tulang rusuk, dan tulang
yang paling bengkok pada rusuk adalah bagian aiasnya, jikn engkau

berusaha meluntskannya dengan keras, niscaya engkau alan
mematahlmnnya, dan jika engkau meninggalknnnya niscaya ia akan
tetap dalam keadaan bengkok, makn berwasiatlah kepada wanita
dengan nasihat yang baik."

61 t" :,Su r:<Z ?ot ur, * .ut f ,)6) /. lt * ,f
'o('^# & i[-ii;it *Ut * ,p gb, d\Lc,iyt,it3r

.u*at) dk *i $; \t -u Ut iy t,lA q Ji
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5187. Dari Abdullah bin Dinar, dari Ibnu Umar RA, dia berkata"

"Kami biasa menghindar berbicara dan bermulw ceria kepada istri-
istri kami, lurena khawatir alwn turun sesuatu tentang kami. Ketila
Nabi SAW wafat kami pun bercakap-cakap dan menunjulekan wajah-

wajah ceria."

Keteranean Hadits:

(Bab beruvasiat kepada perempuan).

Imam Bukhari meriwayatkan hadits pertama di bab ini dari

Ishaq bin Nashr, dari Husain Al Ju'fi, dari Za'idah, dari Maisarah, dari

Abu Hazim, dari Abu Hurairah RA. Maisarah adalah lbnu Ammar Al
Asyja'i, seperti yang telatr disebutkan pada pembatrasan tentang awal

mula penciptaan. Adapun Abu Hazim adalatr Al Asyja'i Salman

maula Azzah.

fk ",*u, t*?tj t:A $l- x Vlt ltt !\.'utt tts U
(Barangsiapa beriman kepada Allah dan hari akhir, malca hmdabtya
tidak menyakiti tetangganya, b*wasiatlah kepada wanita dengan

nasihat yang baik). Pernyataan ini terdiri dari dua hadits. Hadits
pertama di antara keduanya akan dijelaskan padb penrbatrasan tentang

adab. Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Bakr bin Abi Syaibatr

dari Husain dari Ali Al Ju'fi (guru Imam Bukhari dalam riwayat ini)
tanpa menyebutkan hadits pertama. Namun, dia menggantikan dengan

hadits, ",.*4.'ti ?rW T;t y r3f ,;1r lfl,i )u,',y|- os U
(barangsiapa beriman kepada Allah dan hai akhir... jika seseorang

memberi kesaksian hendaklah dia berbicara yang baik atau diam).

Menurutku, ini adalah hadits-hadits yang terdapat pada Husain Al
Ju'fi dari Za'idah melalui sanad yang sama. Terkadang dia
menyatukannya dan terkadang memisahkannya. Dalam satu

kesempatan dia mengutip keseluruhannya dan pada kesempatan lain
hanya menceritakan sebagiannya.
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Pada pembahasan tentang awal mula penciptaan disebutkan

melalui jalur lain dari Husain bin Ali dan hanya mengutip hadits

kedua. Demikian juga diriwayatkan An-Nasa'i dari Al Qasim bin

Zakaiya, dari Husain bin Ali. Al Ismaili meriwayatkan dari Ibnu

Ya'la dari Ishaq bin Abi Israil, dari Husain bin Ali -ketiga hadits itu-

disertai tambahan, * a-i ,4 ;7t iflt) !u) b'i- oG 6;1 1ao"

barangsiapa beriman kepada Allah dan hari akhir maka hendaklah

dia memperbaiki dalam menjamu tamunya).

*.b b i+ ",;dti (Sesungguhnya mereka diciptakan dari tulang

rusuk). Seakan-akan di dalamnya terdapat isyarat kepada riwayat yang

dinukil Ibnu Ishaq di kitab Al Mubtada' dari Ibnu Abbas, 'oal 
"9 

"oi

i.ti'$i #jt e\t'?tT * 62 gesungguhnya Hawa' diciptakan dari

tulang rusuk Adam paling pendek di sebelah kiri, sementara Adom

sedang tidur). Demikian juga diriwayatkan Ibnu Abu Hazim dan

selainnya dari hadits Mujahid. An-Nawawi melalukan satu keganjilan

ketika dia menisbatkan hal itu kepada para ahli fikih atau sebagian

mereka. Adapun malananya; perempuan-perempuan diciptakan dari

asal penciptaan berupa sesuatu yang bengkok. Hal ini tidak

bertentangan dengan hadits terdahulu yang menyerupakan perempuan

dengan tulang rusuk. Bahkan dari sini diambil faidah tentang letak

penyerupaan bahwa dia bengkok juga seperti tulang rusuk, karena itu

adalah asal kejadiannya. Sebagian masalah ini sudah dipaparkan pada

pembahasan tentang awal mula penciptaan.

ilei gtbl e id {bi'rt (Sungguh sesuatu yang paling

bengkok pada tulang rusuk adalah bagian paling atas). Hal ini

disebutkan untuk menguatkan makna 'mematahkan', sebab

meluruskan pada tulang rusuk bagian atas akan semakin sulit.

Mungkin juga maksudnya adalatr kaum perempuan diciptakan dari

tulang rusuk paling bengkok sebagai penekanan dalam menetapkan

sifat seperti ini pada diri mereka. Atau mungkin hal ini dibuat sebagai

permisalan untuk bagran atas perempuan. Karena bagian atasnya

5,24 _ FATIIUL BAARI



adalah kepala yang terdiri dari lisan, dan bagian inilatr yang biasanya

menyakitkan.

'rf# W *i'tttl uit* engkau meluruskannya niscaya engkau

akan mematahkannya). Kata ganti 'nya' di sini kembali kepada

'tulang rusuk', bukan 'bagian atas fulang rusuk'. Pada riwayat

sebelumnya disebutkan,q-{ (dJl'ot {ika engkau meluruskannya,

engkau mematahknnnya). Kata ganti di sini juga kembali kepada

tulang rusuk meski dalam bentuk mu'annatas (kata jenis perempuan),

sebab kata (tulang rusuk) dapat digolongkan mudzakkar (enis laki-
laki) dan bisa juga mu'annats (enis perempuan), tetapi ada juga

kemungkinan yang dimaksud kata ganti di sini adalah perempuan.

Perkara ini dikukuhkan kalimat sesudahnya, W,'cil7Lt y{:jika

engkau bersenang-senang dengannya). Kemudian mungkin yang

dimaksud'mematahkan' adalatr menceraikan. Bahkan kemungkinan
ini disebutkan langsung dalam riwayat Sufyan dari Abu Az-Zinad
yang dikutip Imam Muslim, qiyu tfi VF W'4t |f; fiim
engkau pergi meluruskannya niscaya engkau mematahkannya, dan
mematahkannya adalah menceraikannya).

Ct i 
',Sl 

i g; 'o1i lli*" engknu membiarkannya, maka dia

akan tetap bengkok). Maksudny4 jika engkau tidak meluruskannya.
Adapun kata, "Berwasiatlah", yakni aku berwasiat kepada kamu
tentang mereka berupa kebaikan, terimalah wasiatku tentang mereka
dan amalkanlah. Demikian dikatakan Al Baidhawi. Faktor yang
mendorong te{adinya penakwilan ini adalah bahwa 'fastaushuu'
makna lahirnya adalah minta wasiat, padatral ini bukan yang
dimaksudkan. Kemudian pada pembahasan yang lalu telah dipaparkan
penafsiran lain kata ini. Silahkan lihat kembali dalam pembahasan

tentang awal mula penciptaan.

(; 
13u, (Kepada perempuan berupa kebaikan). Seakan-akan

terdapat isyarat agar meluruskannya dengan lembut tanpa berlebihan
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yang mengakibatkan patah dan tidak boleh pula membiarkan yang

berakibat tetap bengkok. Makna ini juga yang disinyalir Imam

Bukhari sehingga dia mengiringinya dengan bab yang berjudul,

"Jagalah diri dan keluarga kalian dari api neraka." Disimpulkan

darinya agar seseorang tidak membiarkan perempuan dalam

kebengkokannya jika sudatr melampaui batas, seperti melakukan

perbuatan maksiat atau meninggalkan kewajiban. Hanya saja

maksudnya adalah membiarkannya dalam kebengkokannya selama

masih dalam batasan mubah.

Hadits ini mengandung anjuran bersikap lemah lembut kepada

perempuan demi menyenangkan jiwa dan menyatukan hati. Di
dalamnya terdapat pula petunjuk untuk menghadapi perempuan (istri),
yaitu toleran dan bersabar atas sikap mereka yang bengkok.

Barangsiapa berkeinginan meluruskan mereka, maka ia tidak dapat

mengambil mamfaat dari mereka, padahal seseorang tidak bisa

berlepas dari perempuan, baik untuk penenang dirinya maupun

membantunya dalam kehidupannya. Seakan-akan hadits itu
mengatakan, "Bersenang-senang dengan perempuan tidak akan

tercapai, kecuali dengan bersabar atas sikap mereka."

Hadits terakhir di bab ini diriwayatkan Imam Bukhari dari Abu
Nu'aim, dari Sufyan, dari Abdullah bin Dinar, dari Ibnu Umar RA.

Sufyan yang dimaksud adalatr Ats-Tsauri. Abdullah bin Dinar

adalah....r

,F €? 6amt biasa menghindari). Yahd menjauhi. Latar

belakang perbuatan ini telah dijelaskan oleh kalimat, q.

tlr/ (khawatir akan turun sesuatu tentang lwmi), yakri dari Al

Qur'an. Hal ini bahkan disebutkan secara tegas dalam riwayat Ibnu

Mahdi dari Ats-Tsauri yang dikutip Ibnu Majah. Adapun kalimat,

"ketika wafat" mengindikasikan bahwa yang mereka tinggalkan

I Terdapat bagian kosong pada naskah asli.
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adalah perkara mubah. Mereka khawatir bila turun larangan tentang
itu atau pengharaman. Ketika Nabi sAW wafat mereka merasa aman.

82. ttlagalah Diri dan Keluarga Kalian Dari Api Neraka"

gi Ltr;Kk *3 {r i' e'Ct jG,ju ir * *
,ir*-';i *i * ftt ,y:;, ,:J;t'rlt 

L,,, 1;)u ,3r*
s*,Su & rt, "4\,{k, e, l+')) *; * +t; ir;t,

ik g t Lt.,'€l&.5 
yf ,ir,x'*,

5188. Dari Abdullah dia berkata: Nabi sAW bersabd4 "setiap
lralian adalah pemimpin dan setiap kolian akan dimintai
pertanggungiawaban; Imam adalah pemimpin dan dia mintai
pertanggungjawaban, seorang laki-laki adarah pemimpin atas
keluarganya dan dia akan dimintai pertanggung jawaban, seorang
perempuan adalah pemimpin pada ntmah suaminyo dan dia akan
dimintai pertanggungjawaban, dan seorang budak adalah pemimpin
atas harta majikannya dan dia okan dimintoi pertanggungjawaban.
Ketahuilah, setiap kalian adalah pemimpin dan akan dimintai
pertanggungjawaban."

Keterangan Hadits:

(Bab jagalah diri dan keluarga kalian dari api neraka).
Penafsirannya sudah dipaparkan terdahulu pada suratr At-Tahriim. Di
tempat itu dia mengutip hadits Ibnu Umar, '* ji3 &i L,r'i<i?
b $etiap kalian adalah pemimpin dan masing-masing arran

dimintai pertanggungiawaban terhadap yang dipimpinnya).
Kesesuaian hadits ini dengan judul bab cukup jelas, karena keluarga
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seseorang dan dirinya termasuk dalam pengafurannya, dan dia akan

dimintai pertanggung jawaban tentang mereka, sebab dia diperintah

bersungguh-sungguh melindungi mereka daripada api neraka,

berpegang pada perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-

larangannya. Penjelasan hadits ini akan dibahas tuntas pada awal

pembahasan hukum-hukum.

83. Pergaulan yang Baik Bersama Keluarga (Istri)

oji;Gq. o:ratil if;r ?p ,s;&L u,.t* :,lv akG'* ;:r'.b'*

,fr 'A,*)' jlir';l';'*'"ryt r:rf )+i ;',;k;-'t'oi
: ^;rit uo .:j4 y rj ,F} Ji, | ,fr ir, "bU
;:;.L 'f\i ';f\i',t1 ,ir,;i y tf -'vi jt, ,i* U ! q))
'd?f ?^*( oL, ,:,*i ,#i oy ,:ali:t ,f\) ,h;tt Uu .i:*.,
.dL 't', ir;; ti'-J \')'; \ &tQ. W g\j :,-;]i|t ,.:tv

k J:u \'r ,rf 6? of; ,y F oI. e\: iaatltv
ob ,1;1,rt a; ob ,5 Jri i:L ,r\7 ,L2(;t 'av .W
;i* q il :Llut Uti . 4t'rir. ",iit d,i't :,",ir'6Lrt
,$\? 6;')l ,#'ri ,iL3 ,is d ,sk ,;Grt - )133l
utt ,;t el 'eiSr: ,,-!i t*'t$, ,ir) ,L6r Uu

#r orl ,2t|jr'fi ,2G3| ,'*,)6jt e., e\: ,1*r1t

li ,d'r'a t|ily, ,iil! 6r\y ,i) :i;tsr iv .'r1r V
';il ,/';;lt o'.k';; riY, ,rrt:jit'-r'# ArV)t'-rgi).
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;(i ,y\: ,5 tt g': I qil i.* *2t)r Uu ..:ul;^ #l
, *';l'4,#],:q:reL t'u )J,,r,";ti V U

*tt ,*it,W fi e,*,|*r-i^Z, fi e.G,o)
o,i ii 'ik:$ t?i3 ,Uiv'irfr'&l * , irtf r+ ,,fi:)

a gr: oj it .Lt t WyZt;, $f* ,Lr; ,!) ii r:s yr:
gi - .yiJt 7.tr; aii-. ,{L:r'Jt-k '^Lb1 ,7t: 6i ';.t

w, ,w.q i',yi ,,#l L.*i ,wj t* ,?: eri 
j.:,r,; 

y,r:
.r,tryu; E+ dj y ,lt: 6.i'i.,c u frt oJ A:G .W..,c

o. n .., o " ' / a , , -

L, i t" :L:Ju t1:^;;J ti{ >ff li ,W 6b'ui
u i:W i4k q pti-: ti* i?;t -Gilt ,:eX qv.rrj6

,t_f *r;:fr; Llsi ,q;k, ,* ,,f(it^k, #
,t

#,5 ,V'n G.Wi., ,i; U ,* c,ri, lfur'*ii ,t-; 6,
:A ,F',;3 *|UG,$il qy,yr;if g ,,5G1 ,L's)

,k yt J;, lG ,fua uu ): ,i 4';:"i { 11 *r}.,i
iu,ar "? l,lu .gr:?il,gr:;s.ru'c? , *: #hr
:1!r .rb I ie .*+k tfr ;* r: 1b y * 'i J*,

.'€-l t;;, pur'is'u :fix;. sG,

5189. Dari Urwah, dari Aisyatr dia berkat4 ..Sebelas perempuan
duduk-duduk dan saling berjanji serta sepakat untuk tidak
menyembunyrkan sesuatu tentang suami-suami mereka. perempuan

pertama berkata, 'suamiku seperti dagrng unta kurus di atas puncak
bukit, tidak mudah sehingga gampang dinaiki, dan tidak gemuk
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sehingga dapat dipindatrkan'. Perempuan kedua berkata, 'Suamiku

tidak aku sebarkan beritanya, sungguh aku khawatir tidak dapat

meninggalkannya, jika aku mengingatnya maka aku ingat urat-urat

yang timbul di badannya'. Perempuan ketiga berkata, 'Suamiku

sangatlah tinggi, jika aku berbicara niscaya diceraikan, jika aku diam

maka diganfungkan'. Perempuan keempat berkata, 'Suamiku seperti

malam di Tihamah, tidak panas dan tidak pula dingin, tidak ada

ketakutan maupun kebosanan'. Perempuan kelima berkata, 'Suamiku

apabila masuk bagaikan macaq dan jika keluar bagaikan singa. Dia

tidak bertanya tentang perkara yang lumrah'. Perempuan keenam

berkata, 'suamiku jika makan rakug bila minum ia menghabiskan,

jika berbaring menyelimuti diri, dan tidak menyelinapkan tangan

untuk mengetahui kesedihan Perempuan ketujuh berkata, 'Suamiku

dungu -atau pandir- serta tidak becus, semua penyakit adalah penyakit

baginya, dia melukai kepalamu, atau melukai badanmu, atau

mengumpulkan semua unfulcrnu'. Perempuan kedelapan berkata,

'suamiku sentuhannya bagaikan kelinci dan aromanya bagaikan

zamab (minyak wangl)'. Perempuan kesembilan berkata, 'Suamiku,

tinggi tiang (rumatr)nya, panjang gagang pedangnya, besar bara

apinya, dan rumahnya dekat ke tempat perkumpulan'. Perempuan

kesepuluh berkata, 'suamiku adalah raja, dan apakatr itu raja, raja

yang lebih baik daripada itu, dia memiliki unta-unta yang banyak

tempat menderum, sedikit tempat pelepasan, jika unta-unta itu

mendengar suara mizhar (kecapi), sungguh mereka yakin akan segera

binasa'. Perempuan kesebelas berkata, 'Suamiku, Abu Zat' (petani),

apakah itu Abu Zar'. Dit menggerakkan kedua telingaku dengan

perhiasan, memenuhi kedua pangkal lenganku dengan lemak, dia

menceriakanku hingga diriku pun menjadi ceria, dia mendapatiku di

antara para pemilik karnbing di syq, lalu dia menempatkanku pada

para pemilik kuda dan untq penggiling munaqqin, maka disisinya aku

katakan; aku tidak akan dijetek-jelekkan, aku tidur di saat shubuh, aku

minum hingga puas. Ibu AbuZar', apakah ibu Abu Zar' itrfl Tempat-

tempat perbekalannya besar dan berisi penuh' Rumahnya sangat
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lapang. Anak laki-laki AbuZar', dan apakah anak laki-laki Abu Zar'

itu? Tempat tidumya seperti masal syabthah, dia dapat dikenyangkan

kaki jafrah (kambing). Anak perempuan Abu Zar', apakah anak

perempuan Abu Zar' itu? Taat pada bapaknya, taat pada ibunya,

memenuhi pakaiannya, membuat marah (iri) para tetangganya. Hamba

sahaya Abu Zar', dan apakah hamba sahaya Abu Zar' itu? Dia tidak

menyebarkan pembicaraan kami, tidak menggerogoti harta benda

kami, tidak memenuhi rumah kami dengan rerumputan'. Dia berkata,

'Abu Zar' keluar dan bejana susu dikeluarkan saripatinya, dia bertemu

seorang perempuan bersama dua anaknya seperti dua macan kumbang

yang bermain di bawah pinggangnya dengan dua delima, dia pun

menceraikanku dan menikahinya. Sesudah itu, aku menikahi seorang

laki-laki yang baik, menunggang yang terbaik, mengambil khathiyan

(tombak), dia membawakan untukku unta yang sangat banyak, dia

memberiku dari setiap yang datang di sore hari berpasang-pasangan.

Dia berkata; makanlah wahai Ummu Zx' dan berilah makanan

keluargamu'. Dia berkata, 'Sekiranya aku mengumpulkan segala

sesuatu yang dia berikan kepadaku niscaya tidak akan mencapai

bejana terkecil Abu Zar"." Aisyah berkata, Rasulullah SAW
bersabda, "Alcu bagimu bagaikan Abu Zar' terhadap Ummu Zar'."
Sa'id bin Salamah berkata, Hisyam berkata, 'Tidak memenuhi rumah

kami dengan renrmputan'." Abu Abdullah berkata, "Sebagian mereka

mengatakan fa ataqammah' yakni; menggunakan huruf 'mim' dan

inilah yang lebih shahih;'

lz
t l.

o-t*s €P(t* &
c ' ' Y?' ' --it og |dG a^*G'* i3|b'*€.,t*..jJ.,+.r+
pi a: a ,p:i *, *3 ,lb hr J:".1r
*utt#?t*Ft i)tAt ,str)liv ,U;;i

5190. Dari Urwah, dari Aisyah, dia berkat4 "Orang-orang

Habasyah memperagakan permainan peperangan mereka. Maka
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Rasulullah SAW menutupiku dan aku melihat. Aku terus melihat

hingga aku pergi sendiri. Perkirakanlah kadar (waktu dibutuhkan)

seoftrrrg gadis belia untuk mendengar permainan."

Keteransan Hadits:

(Bab pergaulan yang baik bersama keluarga [istriJ). Ibnu Al
Manayyar berkata, "Imam Bukhari menyebutkan judul bab ini untuk

mensinyalir bahwa Nabi SAW menuturkan cerita ini bukan berarti

tidak terdapat faidah syar'i, bahkan di dalamnya terkandung faidah

berupa pergaulan yang baik bersama keluarga." Saya (Ibnu Hajar)

katakan, redaksi Imam Bukhari tidak terdapat penegasan cerita yang

dituturkan Nabi SAW. Oleh karena itu, pada pembahasan mendatang

akan dikutip perbedaan pendapat dalam penisbatannya langsung

kepada beliau. Faidah dari hadits ini tidak terbatas pada apa yang

disebutkan. Bahkan akan disebutkan faidah-faidah yang lain. Di
antaranya adalah judul yang disebutkan An-Nasa'i dan At-Tirmidzi.

Hadits Ummu Zar' telah dijelaskan Ismaili bin Abu Uwais
(guru Imam Bukhari). Penjelasan itu kami kutip dalam Juz Ibrahim

bin Dizil Al Hafizh, di antara riwayatnya yang berasal darinya. Begitu
pula Abu Ubaid Al Qasim bin Salam dalam kitab Gharibul Hadits.

Dia mengaku menukilnya dari sejumlah ahli ilmu yang tidak dapat

diingat jumlahnya. Namun, hal ini mendapat sanggahan dari

Muwadhi' Abu Sa'id Adh-Dharir An-Naisaburi dan Abu Muhammad

bin Qutaibah, masing-masing dalam tulisan tersendiri. Demikian juga

Al Khaththabi dalam Syarh Bukhari dan Tsabit Al Qasim. Hadits ini
diulas juga oleh Az-Zlbair bin Bakkar, Ahmad bin Ubaid bin Nashih,

Abu Bakar bin Al Anbari, dan Ishaq Al Kadzi dalam satu juz

tersendiri. Menurutnya, dia mengumpulkan penjelasan itu dari Ya'qub
bin As-Sikkit, dari Abu Ubaidah, dan selain keduanya. Penjelasan

hadits ini disebutkan juga dari Abu Al Qasim Abdul Hakim bin
Hibban Al Mishri, Az-Zamah,hsyari di kitab Al Fa'iq, dan Al Qadhi
Iyadh. Penjelasan Al Qadhi Iyadh ini adalah yang terlengkap dan
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paling luas. Mayoritas pensyaratr sesudahnya mengutip darinya. Pada

pembatrasan selanjutnya akan saya paparkan semua keterangan yang

telah mereka sebutkan.

Imam Bukhari meriwayatkan hadits ini dari Sulaiman bin

Abdunahman dan Ali bin Hujr, dari Isa bin Yunus, dari Hisyam bin

Urwah, dari Abdullah bin Urwah, dari Urwah, dari Aisyah RA. Pada

sanad ini dikatakan, "Hisyam bin Abdunahman menceritakan kepada

kami", sementara dalam riwayat Abu Dzar disebutkan, "Diceritakan

kepadaku..." Sulaiman inilah yang dikenal sebagai Ibnu binti

Syurahbil Ad-Dimasyqi. Adapun Isa bin Yunus adalah Ibnu Abu

Ishaq As-Subai'i. Nasabnya tercantum langsung dalam riwayat Al
Ismaili.

Kemudian pada sanad ini dikatakan, "Hisyam bin Urwatr

menceritakan kepada kami, dari Abdullatr bin Urwah." Dalam riwayat

Muslim dan Abu Ya'la dari Ahmad bin Janab, dari Isa bin Yunus, dari

Hisyam, "Saudaraku Abdullah bin Urwatr mengabarkan kepadaku..."

Namun ini termasuk perkara yang sangat jarang terjadi pada riwayat

Hisyam bin Urwah dari bapalarya, dimana dia memasukkan

saudaranya sebagai perantara antara dirinya dengan bapaknya. Serupa

dengannya apa yang akan dipaparkan pada, pembahasan tentang

pakaian dari Wuhaib, dari Hisyam bin Urwatr, dari saudara laki-

lakinya (Utsman), dari Urwah. Sudatr disebutkan pula riwayafirya

pada pembahasan tentang hibah, dimana ada dua perantara antara dia

dan bapaknya. sedangkan pada riwayat Yunus tidak terdapat

perbedaan baik dari segi sanad maupun redaksinya. Akan tetapi Iyadh

menyebutkan dari Ahmad bin Daud Al Harrani bahwa dia

meriwayatkannya dari Isa, dan di bagian awalnya dia berkata, "Dari
Isa, dari Nabi SAW." Dia menyebutkannya secara panjang lebar dan

dinisbatkan kepada Nabi SAW. Abu Ubaid menyebutkan juga bahwa

telah sampai berita kepadanya dari Isa bin Yunus. Lalu Isa bin Yunus

didukung oleh Suwaid bin Abdul lzz dalam mengutip riwayat secara

rinci sebagaimana dikatakan Al I(hathib, dan begitu pula dalam
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penjelasan hadits. Namun, pernyataan mereka dibantah oleh Al
Haitsam bin Adi seperti dinukil Ad-Daruquthni di juz kedua kitab Al
Afrad. Dia meriwayatkannya dari Hisyam bin Urwah, dari saudara

laki-lakinya (Yatrya bin Urwah) dari bapaknya. Menurut Ad-

Daruquthni dalam kitab Al llal bahwa penyebutan Yahya bin Urwah

adalah tidak benar, dan yang benar adalah Abdullah bin Urwah.

Periwayat lain yang meriwayatkan hadits ini adalah; Uqabah bin

Khalid dan Abbad bin Manshur, seperti dikutip An-Nasa'i, Ad-

Darawardi dan Abdullah bin Mush'ab seperti dinukil Az-Zubair bin
Bakkar, Abu Uwais dalam riwayat anaknya, Abdurrahman bin Abi
Az-Zinad seperti dikutip Ath-Thabarani, Abu Mu'awiyah seperti

dinukil Abu Awanah dalam Y,rtab Shahih-nya, semuanya dari Hisyam

bin Urwah dari bapaknya, tanpa perantara. Adapun periwayat lain
yang menyisipkan perantara di antara keduanya adalah Uqbah bin
Khalid. Dia meriwayatkan dari Hisyam bin Urwah dari Yazid bin
Ruman, dari Urwah, akan tetapi mencukupkan pada bagian yang

dinisbatkan langsung kepada Nabi SAW, seperti dijelaskan AlBazzar.

Ad-Daruquthni berkata, "Hal ini tidak dapat ditolak, karena Abu

Uwais telah meriwayatkan juga bersama Ibrahim bin Abi Yahya dari

Yazid bin Ruman."

Riwayat ini dinukil juga dari Urwatr oleh cucunya (Umar bin
Abdullah bin Urwatr), Abu Az-Zinad, Abu Al Aswad Muhammad bin
Abdurratrman bin Naufal, tetapi hanya mencukupkan pada bagian

yang langsung dinisbatkan kepada Nabi SAW, lalu dia mengingkari

Hisyam bin Urwah yang menuturkan kisah secara panjang lebar. Dia

berkata, "Hanya saja Urwah menceritakan kepada kami sebagian

cerita tersebut saat safar." Demikian disebutkan Abu Ubaid Al Ajuri
tentang jawabannya dari Abu Daud.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, barangkali inilah penyebab sehingga

Ahmad tidak mengutip dalam Musnad-nya. Ath-Thabarani

meriwayatkannya dari Abdullatr bin Ahmad, tetapi dari selain

bapaknya. A1 Uqaili berkata: Abu Al Aswad berkata, "Tidak ada yang
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menisbatkannya langsung kepada Nabi SAW selain Hisyam bin
IJrwah." Saya (Ibnu Hajar) katakan, riwayat ma.rfu'(dinisbatkan pada

Nabi SAW) yang tercantum dalam kitab Ash-Shahihain adalah, 'd,

?):) ?\ ?) d.ll il @ku bagimu seperti Abu Zar' terhadap (Jmmu

Zar'). Adapun sisanya merupakan perkataan Aisyah RA. Namun
disebutkan pada kitab Ash-Shahih penisbatan semuanya kepada Nabi

SAW dari Abbad bin Manshur, seperti dikutip An-Nasa'i, lalu dia

menuturkannya dengan redaksi yang tidak menerima penakwilan, j6

ef,,fu9 uu g3':'7\ gT: ny g * pt * h' .3; i' Jr-i d,
'."tllt 'C"*\ Sv tg\': I ,ts ui it J?) i- r]?j fuasututtah SAW

bersabda kepadala4 "Alru bagimu bagailcan Abu Zar' terhadap

Ummu Zar'." Aisyah berkata, "Demi bapak dan ibuku wahai
Rasulullah, siapakah Abu Zar'." Beliau bersabda, "Orang-orang

berkumpul ... " ). Laht disebutkan hadits selengkapnya. Disebutkan juga

melalui jalur yang marflt' dari Abdullah bin Mush'ab dan Ad-
Darawardi yang dikutip Az-Zubair bin Bakkar -demikian pula yang

diriwayatkan oleh An-Nasa'i- dari riwayat Al Qasim bin Abdul Wahid
dari Umar bin Abdullah bin Urwatr. Pada pembahasan terdahulu sudatr

saya sebutkan riwayat Ahmad bin Daud dari.Isa bin Yunus, dan

demikian dikatakan Iyadh. Serupa dengannya makna zhahir riwayat
Hambal bin Ishaq dari Musa bin Ismail dari Sa'id bin Salamatr -sama

seperti sanad terdahulu- dan bagian awalnya, 1O' ,p i' l-l d, 
j,t

?') ?i U{. b:.'a- u$1 'i .*3 ?\ ?i €:e $ u? *, #
(Rasulullah SAIV bersabda kepadalar, "Alat bagimu bagaikan Abu
Zar' terhadap Ummu Zar"'. Kemudian dia menuturkan kisah Ummu

Zar'). Iyadh berkata, "Mungkin pelaku pada kalimat 'kemudian dia
menuturkan' adalah Urwah, maka ia tidak marfu'(langsung kepada

Nabi SAW)." Kemungkinan ini diikuti Al Qurthubi dan dia
mengklaim bahwa pendapat lainnya tidak benar. Pendapat serupa

pemah dikemukakan sebelumnya oleh Ibnu Al lavzi, tetapi hal ini
dibantah redaksi lafazh hadits yang berasal dari jalur yang shahih, j
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L:*:- Pt * }n' * !, ,S:Ft 'vJl gcemudran Rasuluttah SAW

menuturlan cerita), maka terhapuslah kemungkinan tersebut.

Faktbr lain yang menguatkan penisbatan semua kandungan

hadits itu kepada Nabi SAW, batrwa bagian yang disepakati langsung

dari Nabi SAW, memberi asumsi beliau SAW telah mendengar kisah

tersebut dan mengetahuinya, lalu beliau pun menyetujuinya. Kisah itu
dapat dinisbatkan langsung kepada Nabi SAW pada bagian ini. Lalu
maksud perkataan Ad-Daruquthni, Al Khathib, dan para pakar kritikus
hadits, bahwa bagian riwayat yang dinisbatkan kepada Nabi SAW -di
kitab Ash-Shahihain- adalah penyerupaannya dengan Abu Zar', dan

bagian lain hadits tersebut berasal dari perkataan Aisyah. Maksudnya

yang diucapkan Nabi SAW ketika mendengar kisah dari Aisyah
adalah penyerupaan saja, bukan berarti hadits tersebut tidak

dimasukkan dalam hukum marfii'. Sedangkan mereka yang

membalikkan persoalan dengan menisbatkan semua kisah kepada

Nabi SAW dari awal hingga akhia berarti telah melakukan kekeliruan,

seperti akan dijelaskan pada pembahasan selanjutnya.

i:;tS ,s:q'u,.lz lSeUelas wanita duduk).Ibnu At-Tin berkata,

"Kalimat ini selengkapnya adalah, 'Sekelompok yang terdiri dari

sebelas orang duduk'. Ia sama seperti firman Allah, F"6t e'r*t.|rei
(perempuan-perempuan di kota berkata). Dalam riwayat Abu Awanah

disebutkan, 
"5i 

@ia duduk), yakni dalam bentuk perempuan.

Kemudian dalam riwayat Abu Ali Ath-Thabari dalam kitab Muslim

disebutkan, 'i-li (per"mpuan-perempuan duduk), yakni dalam bentuk

jamak untuk perempuan. Sementara dalam riwayat An-Nasa'i

disebutkan, *\ fterlatmpul), yalari dalam bentuk mudzal*ar (kata

jenis laki-laki). Lalu dalam riwayat Abu Ubaid menggunakan kata,
'c.i;*y (berlampul), yakni dalam bentuk mu'annats ftata jenis

perempuan). Sedangkan dalam riwayat An-Nasa'i menggunakan kat4

$,,lir (berkumpul), yaktridalam bentuk jamak untuk perempuan.
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Hadits ini memiliki latar bekalang historis seperti dinukil An-
Nasa'i dari Umar bin Abdullah bin Urwah dari Urwatr, dari Aisyah,

dia berkata, "Aku berbangga dengan harta bapakku di masa jahiliyah

yang berjumlah I juta uqiyah... dan di dalamnya disebutkan... Nabi

SAW bersabda, 'Diamlah wahai Aisyah, sesungguhnya aku bagimu

bagaiknn Abu Zar' terhadap Ummu Zar"." Disamping itu, dinukil
juga latar belakang lain sebagaimana dinukil Abu Al Qasim Abdul

Hakim bin Hibban melalui sanadnyayatgmursal dari Sa'id bin Ufair
dari Al Qasim bin Al Hasan (dari) Amr bin Al Harits dari Al Aswad

bin Jabr Al Mughafiri,r dia berkata, "Rasulullah SAW masuk ke

tempat Aisyatr dan Fathimah, dan keduanya sedang terlibat dalam

suatu perbincangan. Beliau pun bersabd4 'Apakah engkau tidak mau

berhenti terhadap putriku watrai Humaira', sesungguhnya

perumpamaanku dengan dirimu seperti .lrbu Zar' bersama Ummu
Zar". Aisyatr berkata: Ceritakan kepada kami tentang mereka berdua,

Ya Rasulullah. Beliau bersabda, "Pada suatu desa terdapat l l orang

perempuan, dan laki-laki mereka adalah orang-orang yang tidak

berguna, maka mereka berkata, 'Kemarilatr, kita saling menyebutkan

tentang suami-suami kita, dan kita tidak berdusta'."

Dalam riwayat Abu Mu'awiyatr dari Hisyam bin Unvah yang

dikutip Abu Awanatr dalam Shahihnya disebutkan, "Pernah ada

seorang laki-laki yang biasa dipanggil dengan nama Abu Zar', dan

istrinya Ummu Zar'. Dia berkata, 'Abu Zar' berbuat baik kepadaku,

Abu Zar' memberiku, Ablu Zar' memuliakanku, dan Abu Zar'
melakukan kepadaku...'." Kemudian dalam riwayat Az-Zlbair bin
Bakkar disebutkan, "Rasulullah SAW masuk kepadaku dan di sisiku
ada sebagian istri-istrinya, maka beliau bersabda seraya

mengkhususkannya untukku, 'Wahai Aisyah, aht bagimu seperti Abu
Zar' terhadap Ummu Zar". Aku berkata, 'Wahai Rasulullah, apakah

cerita Abl.r Zar' dan Ummu Zar'?' Beliau bersabda, 'Di salah satu

I Al Aswad bin Jabr di terryat ini bukan yang disebutkan pada kitab )t ttt abrh.
Semua periwayat di sanad ini perlu diteliti lebih lanjut.
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desa di wilayah Yaman, di sana tinggal salah satu marga Yaman.

Pada marga ini terdapat sebelas perempuan. Suatu ketika mereka

keluar pada suatu pertemuan. Mereka berkata, 'Marilah, kita

ceritakan tentang suami-suami, dan kita tidak berdusta'."

Berdasarkan riwayat ini diketahui asal kabilah dan negeri

mereka. Namun, dalam riwayat Al Haitsam disebutkan bahwa mereka

berada di Makkah. Kemudian Abu Muhammad bin Hazm -seperti

dinukil Iyadh- mengatakan bahwa mereka berasal dari Khats'am.

Pemyataannya selaras dengan riwayat Az-Zubair bahwa mereka

berasal dari penduduk Yaman. Sedangkan dalam riwayat Ibnu Abu

Uwais dari bapaknya disebutkan bahwa perempuan-perempuan dalam

kisah itu hidup di masa jahiliyah. Demikian juga yang dikutip An-

Nasa'i dalam riwayat Uqbah bin Khalid dari Hisyam. Iyadh-kemudian

An-Nawawi-menyebutkan perkataan Al Khathib dalam kitab Al
Mubhamat, eer{ku tidak mengetahui penyebutan nama-nama

perempuan-perempuan dalam hadits Ummu Zar',kecuali melalui jalur

yang akan saya paparkan, dan jalur ini tergolong sangat ganjil."

Selanjutnya, dia mengutipnya melalui jalur Az-Zubair bin Bakkar.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, nama-nama tersebut dinukil juga

oleh Abu Al Qasim Abdul Hakim melalui jahx mursal yang telah saya

sebutkan terdatrulu. Dia mengutipnya dari Az-Zubair bin Bakkar

melalui sanad-nya. Selanjutnya, dia mengutipnya melalui jabx mursal

dan dia berkata, "Disebutkan hadits seperti di atas." Ibnu Duraid

menyebutkan di kitab Al Wisyah bahwa Ummu Zar'bernama Atikah.

Kemudian An-Nawawi berkata, "Di dalamnya -redaksi Az-Zubair bin
Bakkar- dikatakan perempuan kedua adalah Amrah binti Amr. Ketiga

bemama Hubba binti Maqshur binti Ka'ab. Keempat, Muhaddad binti

Abi Huzumah. Kelima, Kabsyah. Keenam, Hindun. Ketujuh, Hubba

binti Alqamah. Kedelapan, Binti Uwais bin Abd.t Kesepuluh,

Kabsyah binti Al Arqam." Dia tidak menyebutkan perempuan pertama

dan tidak pula yang kesembilan serta suami-suami mereka. Begitu

I Dalam naskah lain disebutkan, "Abdu Wudd."
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pula dengan anak perempuan Abu Zar', ibunya, pembantunya,

perempuan yang kemudian dinikahi Abu Zar', dan laki-laki yang

menikahi Ummu Zar'." Pernyataan An-Nawawi ini diikuti para

pensyarah hadits sesudahnya. Perkataan mereka mengindikasikan

bahwa urutan nama-nama perempuan itu dalam riwayat Az-Zubair

sama seperti urutan riwayat Ash-Shahihain. Namun, sesungguhnya

tidak demikian, karena urutan pertama dalam riwayat Az-Ztbair -

yakni yang tidak dia sebutkan- adalah yang keempat di tempat ini.

Perempuan kedua dalam riwayat Az-Zubair adalah yang kedelapan di

tempat ini. Perempuan ketiga dalam riwayat Az-Zlbair adalah yang

kesepuluh di tempat ini. Perempuan keempat dalam riwayat Az-

Zubair adalah yang pertama di tempat ini. Perempuan kelima dalam

riwayatnya adalah yang keenam di tempat ini. Perempuan keenam

dalam riwayatnya adalatr yang ketujuh di tempat ini. Perempuan

ketujuh dalam riwayatnya adalah yang kelima di tempat ini.
Perempuan kedelapan dalam riwayatnya adalah yang keenam di
tempat ini. Perempuan kesembilan dalam riwayatnya adalatr yang

kedua di tempat ini. Perempuan kesepuluh dalam riwayatnya adalah

yang ketiga di tempat ini. Kemudian banyak terjadi perbedaan

keterangan mengenai urutan nama-nama mereka. Akan tetapi semua

itu tidak menjadi masalah dan tidak ada pengaruh apapun, karena

nirma-nirma mereka tidak disebutkan dalam riwayat. Hanya saja yang

patut diperhatikan bahwa dalam riwayat Sa'id bin Salamah terdapat

keserasian; yakni penyebutan lima perempuan yang mencela suami-

suami mereka secara berurutan, dan lima perempuan yang memuji

suami-suami mereka juga secara berurutan. Saya akan menyitir urutan

mereka ketika membicarakan perempuan keenam di tempat ini.
Kemudian telatr disinyalir pula dalam perkataan Urwah ketika
menyebut perempuan kelima. Mereka itu lima orang yang mengeluh.

Hanya saja saya memfokuskan pada riwayat Az-Zubair, karena di
dalamnya disebutkan nama-nama disertai perbedaan dalam jumlah.

Mereka yang tidak mengetahui hakikatnya akan mengira bahwa
perempuan kedua yang bernama Amrah binti Amr adalah yang
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berkata, "Suamiku, aku tidak menyebarkan beritanya", padahal tidak

demikian, bahkan dia adalah perempuan yang berkata, "Suamiku,

sentuhannya seperti kelinci...", demikian seterusnya. Maka

penyebutannya secara khusus memberikan faidah dari sisi ini.

o\iW5 oi5rr;i (Mereka saling berjanji serta sepakat). Yakni

mereka membuat komitmen untuk jujur mengatakan apa yang ada

dalam hati masing-masing.

';;k-t bl pntuk tidak menyembunyiknn). Dalam riwayat Ibnu

Abu Uwais dan Uqbah disebutkan mereka sepakat untuk mengatakan

yang sebenarnya dan tidak menyembunyrkan. Sementara dalam

riwayat Sa'id bin Salamah yang dikutip Ath-Thabarani dikatakan

mereka hendak menyebutkan sifat-sifat suami masing-masing dengan

sejujumya. Lalu dalam riwayat Az-Zubair disebutkan, "Mereka

berbaiat atas hal tersebut."

* l:* d q\: ,jjfr ds gn"*puan pertama berkata,

"suamiku daging unta latrus.-. "). Katati bot"t diberi tanda 'kasrah'

sebagai kata sifat untuk unta, dan bisa juga diberi tanda 'dhammah'

sebagai kata sifat untuk daging. Ibnu Al Jauzi berkata,'?elafalan yang

masyhur dalam riwayat-riwayat adalah dengan kasrah." Ibnu Nashir

berkata, "Pelafalan yang lebih bagus adalah memberi tanda

'dhammah'." Pemyataan ini dia nukil dari At-Tabrizi dan selainnya.

Kata 'al ghatstsu' artinya sesuatu yang sangat kurus sehingga tidak

disukai karena kurusnya. Diambil dari kata 'ghatstsa al iarh' (luka

menjijikkan), yakni apabila keluar dari luka itu nanah dan orang

terluka merasa jijik karenanya. Dari sini pula perkataan mereka,

'aghatstsa al hadits'(dia memperburuk pembicaraan). Atau kalimat,
'ghatstsa fulan fi khuluqihi', artinya si fulan buruk akhlaknya.

Kemudian kata ini banyak digunakan sebagai lawan kata 'samiin'

(gemuk), maka hadits yang bercampur aduk (antara kebenaran dan

kebatilan) disebut'al ghatstsu wa As-samiin'.

54O _ FATITUL BAARI



fr y?t & (oi atas puncak gunung). Dalam riwayat Ubaid dan

At-Tirmidzi disebutkan, Tj, (sukar). Sementara dalam iwayat Az-

Zabair bin Bakkar disebutkan, 'at}t (sulit), dan ini lebih sesuai

ditinjau dari segi irama kalimat. Makna kata pertama cukup jelas,

yakni suami tersebut sering berulah dan kasar sehingga sulit untuk

naik kepadanya. Adapun kata gilt adaluh kesulitan bagi yang naik,

dimana kaki-kaki terpeleset padanya, tidak ada seorang yang lolos

darinya dan sulit bagi kaki bergerak. Dari sini pula diarnbil perkataan

w a' t s a a as - s dar (kesulitan dalam perj alanan).

Jp I (tidakmudah). Kata Ji1" diberi tandafathahpadahuruf

akhir dan tanpa 'tanwin', demikian juga dengan 161n q! yang

disebutkan sesudahnya. Akan tetapi boleh juga diberi tanda dhammah

atas dasar keduanya sebagai khabar (predikat) bagtr, mubtada' (subjek)

yang disisipkan. Maka maknanya adalah, "Ia tidak mudatr dan tidak

pula gemuk" boleh pula diberi tanda 'kasrah' atas dasar keduanya

sebagai sifat bagi unta dan gunung. Dalam riwayat Uqbah bin Khalid

dari Hisyam yang dikutip An-Nasa'i disebutkan dengan tandafathah

disertai tanwin (yakni; laa Sahlan walaa samiinan). Kemudian dalam

riwayat Abdullahbin Urwatr disebutkan, Wu;\i -&rJu)\.

Iyadh berkata, '?elafalan paling tepat tepat menurut saya adalatr

memberi tanda dhammah pada kedua kata itu. Hal ini ditinjau dari

konteks kalimat dan sekaligus maknanyq bukan dari sisi keserasian

kata, sebab perempuan ini memposisikan perkataannya untuk

menyamakan dua perkara dengan dua perkara lain. Dia menyerupakan

suaminya dengan daging kurus, dan keburukan akhlaknya diserupakan

dengan gunung yang sukar (didaki). Setelah itu dia memerinci apa

yang telatr disebutkannya secara global. Seakan-akan dia berkata,

'Gunung itu tidaklah mudatr didaki untuk mengambil daging

meskipun kurus', karena sesuatu yang kurang diminati terkadang

diambil bila tidak dengan susafu payah. Kemudian dia berkata,
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'Daging itu tidaklah gemuk sehingga boleh dikatakan sukar

mendakinya untuk rangka mendapatkannya."

,raij lOi"aiki). Yakrri didaki. Ini adalah sifat gunung. Dalam

riwayat Ath-Thabarani disebutk *, #l ,Ft ,#' 1 (ia tidak mudah

sehingga dapat dinaiki ke atasnya).

6, lj (Tidak gemuk sehingga dipindahkan). Dalam

riwayat Abu Ubaid disebutkan, j65 @iambil sumsumnya). maka ia

menjadi sifat bagi daging. Adapun versi pertama berasal dari kata

intiqaal, yakni akibat kurusnya, maka tidak seorang pun berminat

kepadanya dan pindah ke dekatnya. Dikatakarr,'intaqaltu sya'in',

artinya aku memindahkan sesuatu. Artinya tidak ada sumsum yang

bisa dikeluarkan. Dikatakan, "naqanttu al 'azhma", artinya aku

mengeluarkan sumsum dari tulang. Namun, kata ini banyak digunakan

dengan arti memilah yang bagus di antara yang buruk.

Iyadh berkatq "Maksudnya, tidak ada sumsum yang bisa

diambil, bukan berarti di sana terdapat sumsum yang bisa dikeluarkan..

Mereka berkat4 'Perkara terakhir yang tersisa pada unta adalatr

sumsum tulang persendian dan sumsum mata. Apabila keduanya tidak

ada, maka tidak ada kebaikan'. Mereka berkata pula, 'Perempuan ini
mensifati suaminya sebagai seorang yang sedikit kebaikannya dan

jauh dari kebaikan. Dia menyerupakan suaminya dengan daging yang

tulang-tulanguya kecil yang tak murgandung sumsum, rasanya tidak

enak, dan aromanya busuk, ditambah lagi berada di tempat tinggi

sehingga sulit dicapai. Oleh karena itu, tidak seorang pun berminat

mendapatkannya untuk dipindahkan kepadanya. Mengingat

kebanyakan manusia cenderung mengambil sesuatu yang rendah

secara gratis'."

An-Nawawi berkata, "Jumhur ulama menafsirkan pernyataan

ini dengan arti 'sedikit kebaikan' berdasarkan beberapa pertimbangan,

yaitu: Pertama, keberadaannya sebagai daging unta dan bukan daging

kambing misalnya. Kedua, disamping itu ia kurus dan rendah
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mutunya. Hal ini dikuatkan perkatan Abu Sa'id Adh-Dharir, "Tidak
ada di antara daging yang lebih buruk daripada daging unta, karena

terdapat rasa tidak enak dan aroma yang tidak sedap." Ketiga, ia sulit
didapat dan tidak akan sampai kepadanya kecuali menempuh jalur
yang penuh kesulitan. Menurut Al Khaththabi, penyerupaannya

dengan gunung yang sukar didaki merupakan isyarat terhadap

keburukan akhlaknya. Dia merasa tinggi, takabbur, dan rnengangkat

dirinya melebihi yang semestinya, maka terkumpul padanya

kebakhilan dan keburukan kepribadian. Iyadh berkata, "Keburukan

ahlaknya diserupakan dengan gunung, keberadaannya yangjauh dari

kebaikan diserupakan dengan daging di puncak gunung,

keberadaannya yang tidak memiliki apa-apa yang diharapkan

diserupakan dengan kurangnya minat mendapatkan daging unta yang

kurus. Dengan demikian, dia telah memberi permisalan ini apa yang

menjadi haknya dan yang semestinya."

'ofr U r €, ,?a6t ui6 (Perempuan kedua berkata,

"Suamilfli, aku tidak menyebarkan beritanya...'). Dalam salah satu

riwayat yang dikutip Iyadh disebutkan, "anutstsu", yakni

menggunakan huruf nun sebagai ganti huruf Da'. Makna abutstsu

adalah menyebarkan cerita. Sedangkan makna anutstsu adalah

menyebarkan cerita yang tidak baik, karena kata 'an-natstsu' lebih

banyak digunakan dalam konteks keburukan. Kemudian daiam

riwayat Ath-Thabarani disebutkan, "laa anummu", yakni aku tidak

akan meng gunj ing/mem fitnahnya.

itil I i.rf Ugi ;l gungguh aku khawatir tidak dapat

meninggalknnnya). Yakni aku khawatir tidak dapat melewatkan

satupun dari cerita tentang dirinya. Kata ganti 'nya' pada kata

'meninggalkannya' kembali kepada cerita. Maksudnya, cerita tentang

dirinya sangat banyak dan panjang, jika aku mulai membeberkannya

maka aku khawatir tidak mampu menyelesaikannya. Oleh karena itu,

aku mencukupkan dengan mengisyaratkan kepada aib-aibnya, karena

aku khawatir persoalan akan rumit bila disebutkan seluruhnya. Dalam
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riwayat Abbad bin Manshur yang dikutip An-Nasa'i disebutkan, ur;i
,y b 6t'st I 'of @fu khawatir tidak dapat meninggalkan

keburukannya). Ini adalah penafsiran Ibnu As-Sikkit. Menguatkan hal

ini bahwa dalam riwayat Uqbah bin Khalid disebutkan, 1 L( Uei jt
i|{.: {hi !\it 69\i 'ojli lSungsuh aku khawatir tidak dapat

meninggalkannya, aku mengingatnya dan aku mengingat urat-uratnya
yang timbul di badannya).

Ulama selainnya berkata, "Kata ganti 'nya' tersebut kembali

kepada suaminya, dan kepadanya juga dikembalikan kata ganti pada

lafazh "ujarahu wa bujarahu" tanpa ada keraguan. Seakan dia
khawatir jika menyebutkan kejelekan suaminya niscaya berita itu
sampai padanya sehingga dia ditinggalkan suaminya. Maka seakan dia

berkata, "Aku khawatir tidak akan mampu meninggalkannya karena

hubunganku dan anak-anakku dengannya." Kata'meninggalkannya'
di sini bermakna berpisah dengannya. Oleh karena itu, dia merasa

cukup dengan isyarat bahwa suaminya memiliki beberapa cacat dan

cela, dan ini dilakukannya untuk memenuhi perjanjian sebelumnya

untuk bersikap jujur. Dia tidak menafsirkan kejelekan yang dimaksud

karena alasan yang telah dikemukakannya. Dalam riwayat Az-Zubair

dikatakan, l'; U \ if\i I i ,gt: guamiku orang yang tidak

akan aku sebutkan dan tidak alar sebarkan beritanya). Namun versi
pertama lebih selaras dengan irama kalimat.

'{F.: i|e (urat-urat yang timbul di badannya). Lafazh 'ujarah'

adalah bentuk jamak dari kata 'ujrah', sedangkan 'bujarah' jamak

dari kata 'bujrah'. Adapun 'Ujrah'adalah urat-urat yang timbul di
badan. Sedangkan 'Bujrah 'sama sepertinya, hanya saja ia khusus bagi

urat di perut. Demikian dikatakan Al Ashma'i dan selainnya. Ibnu Al
Arabi berkata, "Al Ujrah adalah benjolan di punggung dan bujrah
benjolan di pusar." Sementara Ibnu Abu Uwais berkata, "Al Ujrah
adalah kekakuan pada perut dan lisan. Sedangkan Bujrah adalah aib."
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Dikatakan lagi bahwa 'ujrah'terdapat pada sisi badan dan perut.

Adapun 'bujrah 'terdapat pada pusar.

Apa yang disebutkan di atas merupakan makna dasar bagi

kedua kata itu. Setelah itu, keduanya digunakan untuk

mengungkapkan kemurungan dan kesedihan. Di antara

penggunaannya adalah perkataan Ali pada perang Jamal, :, a f5t
qft €i. Ulu mengadu kepada Allah akan kemurungan dan

kesedihanlal. Kemudian Al Ashma'i berkat4 "Keduanya digunakan

untuk mengungkapkan aib." Ini pula yang ditandaskan Ibnu Habib dan

Abu Ubaid Al Harawi. Sementara Abu Ubaid bin Salam-kemudian

Ibnu As-Sikkit-berkata, "Keduanya digunakan untuk mengungkapkan

sesuatu yang disembunyikan seseorang dan dirahasiakannya dari

orang lain." Pendapat ini didukung Al Mubarrad. A1 Khaththabi

berkata, "Maksudnya adalah aib-aibnya yang nampak dan rahasia-

rahasianya yang tersembunyi." Dia juga berkata, "Barangkali

suaminya tertutup penampilan luar dan buruk batinnya." Abu Sa'id

Adh-Dharir berkata, "Maksudnya, suaminya memiliki aib sangat

banyak dan sangat jauh dari akhlak yang mulia." Al Akhfasy berkata,

"Al Ujarah artinya benjolan-benjolan di seluruh badan. Adapun l/
Bujarah berada di jantung." Ibnu Faris berkatb, "Dalam peribahasa

dikatakan, 'afdhaitu ilaihi bi urajiy wa bujariy', artinya aku

memberikan padanya semua urusanku."

i3!':A qi3 ,U-Ar Ola g"rempuan ketiga berkata, "suamiku

sangatlah tinggi... '). Abu Ubaid dan sekelompok ulama berkata, "Al
Asyannaq artinya yang sangat tinggi." Ats-Tsa'labi menambahkan, o'Ia

adalah yang tercela lagi tinggi." Sementara Al Khalil berkata, "Ia
adalah yang panjang lehemya." Lalu Ibnu Abu Uwais berkata, "Ia
adalatr laki-laki yang garang dan bengis." Namun, Ibnu Al Anbari

mengutip dari Ibnu Qutaibah batrwa malananya adalatr pendek.

Kemudian Al Anbari berkata, "Seakan-akan dalam pandangan

Qutaibah kata ini memiliki makna saling berlawanan." Dia berkata
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pula, "Aku tidak melihat pernyataan serupa dari ulama yang lain."

Akan tetapi tampaknya terjadi distorsi pentranskipan naskatr seperti

disinyalir oleh lyadh. Menurut Ibnu Habib, dia adalah orang yang

senantiasa berusaha mendapatkan keinlinannya dan jelek perangai

dalam segala urusannya. Sebagian lagi berkata, "Dia adalah orang

yang buruk akhlaknya."

Al Ashma'i berkat4 "Maksudnya, suaminya tidak memiliki

sesuatu selain posturnya yang tinggi dan tidak bermamfaat." Ulama

selainnya berkata "Dia adalah orang yang kelewat tinggi sehingga

tampak tidak wajar." Dikatakan, "Dia mencelanya dengan sebab

posturnya yang tinggi, karena postur tinggi umufirnya menunjukkan

kedunguan. Alasannya, posisi otak jauh dari jantung." Akan tetapi

cukup aneh mereka yang berkata, "Dia memuji suaminya dengan

sebab posturnya yang tinggi, karena bangsa Arab berbangga dengan

postur tinggi." Pernyataan ini ditanggapi bahwa konteks kalimat

menunjuk&an celaan. Hanya saja Ibnu Al Anbari menjawab batrwa

kemungkinan dia memuji posturnya dan mencela kepribadiannya.

Seakan-akan dia berkata, "Dia memiliki penampilan, tetapi tidak

bermutu." Pemyataan ini memiliki kemungkinan benar.

Abu Sa'id Adh-Dharir berkata, "Adapun yang benar, 'al

asyannaq' adalah seorang yang tinggi lagl mulia dan mampu

mengurus dirinya tanpa campur tangan perempuan. Dia yang mampu

mengatur mereka sekehendaknya, batrkan istrinya segan berbicara di

hadapannya, sehingga terpaksa diam meski hatinya kesal." Az-

Zamakhsyari berkata, "Ini adalatr pengaduan yang memiliki makna

sangat mendalam." Pandangan ini dilrukuhkan keterangan dalam

riwayat Ya'qub bin As-Sikkit, yang pada bagian akhir diberi

tambahan, gi:lit gcJt'b ,rb $i @ bagaikan gigt yang sangat

tajam). Maksudnya, dia sangat berhati-hati terhadap suaminya.

Namun, mungkin juga maksudnya suaminya tidak stabil pada satu

keadaan sebagaimana layaknya gtgl-ggt yang sangat tajam.
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dbi '&t "ort ,Wt Wi'ot (jirra aku berbicara niscaya dicerai

dan jika diam maka digantungkanl. Maksudnya, apabila aku menyebut
aib-aibnya lalu berita itu sampai padanya, dia akan menceraikan diriku.
Namun kalau aku diam niscaya kedudukanku di sisinya bagaikan yang
tergantung; tak bisa dikatakan bersuami, namun tidak pula berstatus
janda. sama seperti tafsir atas firman Allah dalam suratr An-Nisaa' ayat

ng, zii;Li€ 6\)S @nglau biarkan yang lain terkatung-kntung).

Seakan perempuan itu berkata, "Aku di sisinya bukan seorang istri yang
bisa mengambil manfaat dari suaminya, namun tidak juga berstatus

cerai sehingga tidak bisa menerima laki-laki lain. Dia laksana

tergantung antara bagian atas dan bawah tanpa bisa stabil pada salah

satu di antara keduanya." Demikian disebutkan kebanyakan pensyarah

dalam mengikuti Abu Ubaid. Namun, bagian kedua pernyataan itu -menurut pandangan saya- masih perlu ditinjau lebih lanjut, karena jika
demikian maksudnya, tentu dia akan membeberkan ceritanya hingga
dicerai dan dapat melepaskan diri darinya. Kemudian tampak pula
bagiku bahwa dia ingin menyebut kondisinya yang buruk di sisi
suaminya, maka dia mengisyaratkan keburukan akhlak suaminya dan
ketidaksanggupannya dalam menerima perkataannya bila mengadukan
keadaan itu kepadanya. Dia tahu, seandainya dia menceritakan hal-hal
itu, niscaya suaminya akan segera menceraikannya, sementara dia tidak
menginginkan hal itu, karena sangat mencintai suaminya. Kemudian dia
mengungkapkan pernyataan kedua sebagai isyarat bahwa jika dia diam
dan bersabar dalam kondisi tersebut niscaya posisinya sama seperti

orang yang tergantung; tidak dapat dikatakan bersuami dan tidak pula
berstatus janda.

Mungkin juga perkataannya '4;i 1ott" digantungkan) berasal

dari kata 'ilaqah al hubb'(hubungan cinta) atalu 'ilaqah al wushlah'
(hubungan yang mengikat). Maksudnya, jika aku berbicara niscaya
suamiku akan menceraikanku, dan jika aku diam niscaya dia akan

tetap memperistrikanku, sementara aku tidak ingin bercerai
dengannya. Oleh karena itu, aku memilih diam. Iyadh berkata,
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"Perkataannya 'seperti gigi yang sangat tajam' memperjelas maksud

perkataannya, Jika aku diam niscaya aku digantungkan, dan jika aku

berbicara niscaya aku diceraikan', yakni jika berpaling niscaya akan

jatuh dan binasa, dan bila terus mendzimpinginya niscaya suaminya

akan membinasakannya.
'z;V ti ziul; r't'j rt'r I ,nV. ,F ,{\: 'ir}r Li6

(Perempuan keempat berlwta, "suatniht seperti malam di Tihamah;

tidak panas dan tidak dingin, tidak ada ketalattan dan tidak ada pula

kebosanan").

Dalam riwayat Umar bin Abdullatr yang dikutip An-Nasa'i

disebutkan 'laa barada' sebagai ganti kata 'walaa qa/na'. Kemudian

dalam riwayat Al Haitsam disebutkan, 'walaa khaamah' , yakni tidak

ada keberatan padanya. Perempuan ini memberi sifat suaminya

sebagai orang yang lematr lembut dan penyayang kepada

pendampinglya. Kemungkinan juga kata ini merupakan sifat lain

daripada malam. Abu Ubaid berkatq "Maksudnya, sesungguhnya

tidak ada keburukan padanya yang ditakuti." Al Anbari berkata,

"Maksud perkataannya, 'walaa nakhaafah' (tidak ada ketakutan),

adalatr penduduk Tihamah tidak merasa takut karena mereka

berlindung pada gunung mereka. Atau maksudnya, tidak ada

keburukan padanya yang ditakuti, atau dia bermaksud mensifati

suaminya sebagai orang yang menjaga kehormatan keluarga,

melindungi tempat tinggal dan tetanggmYa, dan tidak ada ketakutan

bagi siapa saja yang berlindung kepadanya. Kemudian dia

mensifatinya dengan kedermawanan."

Ulama selainnya berkata, "Mereka membuat perumpamaiul

dengan malam Tihamah dalam hal kesejukan, karena cuacanya tidak

dingin dan tidak pula panas disebagian besar masa, dan tak ada angin

yang dingin. Apabila malam menjelang, maka hembusan panas

mereda dan malam pun menjadi sejuk bagi penduduknya. Maka

perempuan ini mensifati suaminya sebagai orang yang bagus

pergaulannya, harmonis, dan bersih hati. Seakan-akan dia berkata,
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"Tidak ada gangguan di sisinya dan tidak ada perkara yang tak

disukai. Aku di sisinya dalam keadaan aman dan tidak takut terhadap

keburukannya. Begitu pula tidak ada kebosanan di sisinya dan dia

tidak pernah bosan berumah tangga denganku. Atau dia bukan seorang

yang jelek akhlaknya sehingga aku bosan bersuami dengannya.

Bahkan aku dalam kehidupan yang nikmat di sisinya sebagaimana

kenikmatan penduduk Tihamah melalui malam mereka yang sejuk."

'r4b tlb JiU- ti ,ri a?'ol, ,g ,Ft'ol ,g\ :Qesr uiti
(perempuan kelima berkata, "Suaminya jika masuk dia seperti macan,

jika keluar bagaikan singa, dan dia tidak bertanya tentang perkara
yang lumrah"). Abu llbaid berkata, "Kata fahida'berasal dari kata

fahd'(lalai). Dia mensifati suaminya dengan sifat lalai saat masuk

rumah sebagai pujian baginya." Ibnu Habib berkata, "Dia
menyerupakan suaminya dalam hal kelembutan dan kelalaiannya

sama seperti fahd'(macan kumbang), karena hewan ini memiliki sifat
pemalu, sedikit keburukannya, dan banyak tidur."

Kata Asida berasal dari kata 'al asad' (singa). Maksudnya, dia

di antara manusia tampil bagaikan singa. Ibnu As-Sikkit berkata,

'?erempuan ini mensifati suaminya sebagai orang yang bersemangat

dalam peperangan." Ibnu Abu Uwais berkat4'"Maknanya, jika dia

masuk kepadaku maka dia menerkamku bagaikan terkaman macan,

dan jika keluar maka dia maju bagaikan singa." Berdasarkan

pengertian ini maka kalimat itu memiliki kemungkinan diartikan

sebagai pujian dan bisa juga sebagai celaan. Adapun sisi pujian bahwa

dia mengisyaratkan kegemaran suaminya melakukan hubungan intim

dengannya. Artinya, dia memuji suaminya karena sangat

mencintainya, dimana suaminya tidak dapat bersabar jika melihat

dirinya. Sedangkan sisi celaan bisa saja bahwa dia keras tabiatnya,

tidak ada gurauan dan cumbuan sebelum melakukan hubungan intim.

Bahkan dia menerkam bagaikan binatang buas. Atau mungkin ditinjau
dari sisi bahwa akhlaknya buruk dan senantiasa memukulinya.

Kemudian jika keluar kepada orang, maka urusannya lebih keras
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dalam hal keberanian, kehebatan, dan kewibawaan, sama halnya

dengan singa. Iyadh berkata, "Pada kata kharaja (keluar) dan dakhala

(masuk) terdapat keselarasan dari segi kata. Sementara antara kata

fahida dan asida terdapat keselarasan dari segi makna."

Kalimat, 'tidak bertanya tentang perkara yang lumrah', juga

mengandung kemungkinan sebagai pujian dan celaan. Sisi pujiannya,

batrwa dia sangat dermawan dan banyak memberi serta tidak

memeriksa hartanya yang berkurang. Jika membawa sesuatu ke

rumahnya, maka dia tidak akan menanyakarurya sesudah itu. Atau dia

tidak menggubris kekurangan-kekurangan yang dilihatnya dalam

rumah. Bahkan dia memberi maaf dan menahan pandangan darinya.

Adapun sisi celaan, bahwa dia tidak peduli kondisi istrinya. Bahkan

kalau pun dia mengetahui istrinya sakit dan lemah, lalu dia

meninggalkannya, maka ketika kembali dia tidak menanyakan

kondisinya serta tidak memeriksa keadaan rumahnya. Jika istrinya

mengajukan perkara itu kepadanya, maka suaminya akan melompat

dan langsung memukulinya.

Akan tetapi kebanyakan para pensyaxah hadits memahami

pernyataan perempuan tersebut dalam konteks pujian. Penyerupaan

dengan fahd' (macan) dari sisi kedermawanan atau seringnya

'menerkam'. Penyerupaan dengan 'asad'(singa) dari sisi keberanian.

Sedangkan 'sikap tidak bertanya' dari sisi toleran yang tinggi.

Iyadh berkata, "Kebanyakan periwayat memahami kata fahida
berasal dankatafahd (macm), baik dari segi kekuatan terkamannnya

atau dari segi banyaknya tidur. Oleh karena itu mereka membuatnya

sebagai perumpamaan. Mereka berkata, 'Apakah tidur sebagaimana

halnya macan?"' Dia berkata pula, "Kemungkinan juga ditinjau dari

usahanya yang banyak, karena mereka juga mengatakan dalam

permisalan, 'Apakah usaha seperti macar,?"'Adapun asalnya, macan-

macan yang telah tua berkumpul pada satu macan yang masih kuat

dan tangguh, lalu macan yang kuat ini setiap harinya berburu untuk

macan-macan tersebut hingga kenyang. Dengan demikian maksud

-.
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perempuan tersebut adalah; jika suaminya masuk ke rumah, maka dia

membawa hasil usaha untuk keluarganya, sebagaimana halnya macan

datang membawa hasil buruan untuk macan-macan tua dalam

perlindungannya. Oleh karena penyamaannya dengan 'macan' bisa

menimbulkan makna negatif dari sisi tidur yang banyak, maka dia pun

mencegah kesamaran ini dengan menyamakannya sebagai singa.

Dengan demikian, dia telah menerangkan bahwa yang dimaksud

pernyataan pertama adalah dermawan, kebersihan akhlak, dan toleran

terhadap istrinya, bukan tabiat pengecut dan kemunduran mental.

Iyadh berkata, "Sebagian periwayat mempertukarkan

penyebutan sifat ini, seperti tercantum dalam riwayat Az-Zubair bin
Bakkar, "Apabila masuk dia bagaikan singa dan bila keluar bagaikan

macan." Jika riwayat ini akurat, maka artinya; apabila dia keluar ke

tempat pertemuan dengan sahabat-sahabatnya, maka dia berada dalam

kondisi meyakinkan dan penuh wibawa serta menarik. Atau senantiasa

mendapatkan apa yang diusahakannya. Kemudian jika masuk ke

rumahnya maka dia bermurah hati dan santun. Hal itu dikarenakan
jika singa mendapatkan buruan, dia makan sebagiannya lalu
meninggalkan sebagian untuk binatang lainnya, dia tidak mengganggu

mereka.

Dalam riwayat Az-Zlbair bin Bakkar di bagian akhirnya

disebutkan, "Dia tidak mengangkat hari ini untuk besok", yakni dia

tidak menyimpan apa yang didapatkannya hari ini untuk esok hari.

Pernyataan ini merupakan kiasan tentang puncak kemurahan hatinya.

Mungkin juga yang dimaksud dia sangat serius dalam segala

urusannya. Dia tidak mengakhirkan apa yang mesti dilakukannya hari

ini hingga besok.

lj,'.,lit $)a:zt 01i,".;r:,r q? ob/a Fi'ot rf t: ' a:";fur i,:iti

t lt &.',-iSJ;. {i- (Perempuan keenam berkata, "suamilat jika makan

rakus, jika minum isytaffa [dia menghabisknnJ, jika berbaring iltaffa,

tidak menyelinapkan tangan untuk mengetahui al batsa'). Dalam
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riwayat Umar bin Abdullatr yang dikutip An-Nasa'i disebutkan,

'uiiy (apabtla makan dia habiskan), dandi dalamnya dikatakan,

(apabila tidur) sebagai ganti, !*ab @pabila berbaring), lalu

tarnbalran, '&t'*;s $f1 @pabila menyembelih menyengaja

latrus), yakni dia sengaja mencari hewan yang kurus

disembelih. Lihat kembali pembatrasan tentang kata ghatstsa

perkataan perempuan yang pertama.

yang

untuk
pada

Dalam riwayat Ath-Thabarani disebutkan dengan lafazh, li
E* \Uat memasulckan) sebagu ganti d.i- ftidak menyelinapkan),

dan 'gt ti\ (apabita tidur pulas) sebagai ganti '{t*r fterbaring).

Kemudian dalam riwayat At-Tirmidzi dan Ath-Thabarani disebutkan,
'nl;,$ lmaka dia mengetahui) sebagai gmti lafazh, 'ji}. (agar dia

mengetahui) pada riwayat selainnya. Maksudnya adalah

memperbanyak sesuatu dan menghabiskannya hingga tidak

menyisakan sedikit pun. Abu t-Ibaid berkata, "Memperbanyak disertai

pencampuran. Dikatakan,'laffa al kattlbah bi ukhra', artinya pasukan

itu telah bercampur dengan pasukan satunya dalam peperangan. Dari
sini juga diambil kata 'lafiif an-naas ' (manusia statis). Maksudnya,

suaminya mencampuradukkan antara jenis-jenis makanan karena

kerakusannya, kemudian dia tidak menyisakan sedikitpun. Sementara

Iyadh mengutip riwayat mereka yang menyebutkan dengan lafazh,

'raffa'sebagai ganti daripada'laffa', tapi keduanya semakna. Adapun

riwayat dengan lafazh'iqtaffa 'maknanya adalah mengumpulkan. Al
Khalil berkata, *Qfoaf bagi segala sesuatu adalah perkumpulan dan

penyatuannya." Dari sinilah sehingga keranjang disebut 'quffah'
karena ia mengumpulkan apa yang diletakkan di dalamnya.

Kata isytaffa bila dikaitkan dengan perbuatan minum, maka

artinya adalah menghabiskan minuman. Ia diambil dari kata 'asy-

sryfaafah' artinya sisa air dalam bejana. Apabila sisa air ini diminum
seseorang dari bejana maka dia disebut 'isytaffa' (menghabiskan).
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Ada juga yang meriwayatkannya dengan kata 'istalfa', yaLni

menggunakan huruf 'sin', dankeduanya adalah semakna.

Lafazh iltaffa maknanya tidur di satu sisi tempat tidur dan

menyelimuti dirinya sendiri dan berpaling dari istrinya, sehingga si

istri kecewa serta sedih. Oleh karena itu perempuan ini berkata, "Dia
tidak menyelinapkan tangan untuk mengetahui kesedihan", yalKni

tidak membentangkan tangannya untuk mengetahui kesedihan yang

ada padanya dan menghilangkannya. Kemungkinan juga dia
bermaksud bahwa suaminya tidur bagaikan orang tidak berdaya,

lumpuh, dan malas. Maksud 'al batstsu'di sini adalatr kesedihan. Ada
pula yang mengatakan 'al batstsu'maknanya kesedihan yang sangat.

Terkadang 'al batstsu' digunakan juga dengan arti keluhan atas rasa

sakit dan perkara yang seseorang tidak bisa bersabar atasnya. Maka
maksud si perempuan bahwa suaminya tidak menanyainya tentang

urusan yang menjadi kepentingannya. Dia menyifati suaminya dengan

kurang perhatian. Kalau suaminya melihatnya kurang sehat, maka
suaminya tidak memasukkan tangannya di balik bajunya untuk
memeriksa keadaannya, sebagaimana layaknya dilakukan orang-

orang, khususnya antara suami istri. Atau pernyataan ini sebagai

kiasan atas sikap suami yang tidak mau bercanda maupun

berhubungan intim.

Selanjutnya; p?f,a ulama berselisih mengenai perkara ini.
Menurut Abu Ubaid, pada jasad istrinya terdapat cacat, maka

suaminya tidak memasukkan tangannya dibalik baju istri untuk
menyentuh cacat itu agar tidak memberatkan bagi si istri, maka

istrinya pun memuji suaminya atas sikap itu. Namun pernyataan ini
disanggah oleh semua ulama sesudatrnya kecuali sebagian kecil.
Mereka berkata, "Sesungguhnya perempuan itu mengeluh dan

mencela suaminya karena tidak mendapat perlakuan yang sepatutnya

dari seorang suami. Hal ini diindikasikan perkataannya sebelumnya,

'Apabila berbaring maka dia menyelimuti diri'. Seakan-akan dia
berkat4 'Suaminya menjauhinya, tidak memasukkan tangannya di sisi
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badan istrinya untuk merabanya, tidak mencumbuinya, dan tidak

melakukan hal-hal yang biasa dikerjakan seorang suami terhadap

istrinya untuk mengetaltui kecintaan istri terhadapnya, maka sikap ini

menyedihkan bagi istrinya karena kurang mendapatkan perlakuan

yang semestinya'."

Perempuan tersebut telah mengumpulkan sifat-sifat suaminya

yang tidak boleh bakhil, rakus, lemah, dan buruk pergaulan dengan

istri. Sesungguhnya orang-orang Arab mencela perbuatan banyak

makan dan minum serta memuji perbuatan sedikit makan, minum, dan

jima' (senggama). Menurut mereka perbuatan ini menunjukkan

kejantanan dan keperkasaan. Ibnu Al Anbari mendukung pernyataan

Abu llbaid seraya berkata, "Tidak terhalang bila seorang perempuan

mengumpulkan kekurangan suaminya dan kelebihannya, karena

perempuan-perempuan itu telah berjanji untuk tidak menyembunyikan

sifat-sifat suami-suami mereka. Sebagian mereka mensifati suaminya

dengan sifat-sifat kebaikan dalam semua urusannya. Ada juga yang

berbuat sebaliknya. Lalu sebagian ada yang mengumpulkan

keduanya." Pemyataan ini pun disetujui Al Qurthubi.

Sementara Iyadh mendukung pendapat jumhur berdasarkan

keterangan dalam riwayat Sa'id bin Salamah dari Abu Al Hassam

batrwa Urwah menyebutkan perempuan ini di antara lima perempuan

yang mengeluhkan suami-suami mereka. Dalam riwayatnya, dia

menyebutkan tiga perempuan yang disebutkan pada riwayat di bab ini
secara berurutan, lalu perempuan yang ketujuh di tempat ini, setelah

itu perempuan keenam yang sedang sedang kita bahas, maka

perempuan ini masuk pada deretan kelima dalam riwayatnya. Adapun

perempuan ketujuh dalam riwayatnya adalah yang keempat di tempat

ini. Dia berkata, "Hal ini dilrukuhkan juga oleh perkataan jumhur

bahwa umwnnya orang Arab menggunakan pernyataan ini sebagai

kiasan meninggalkan jima' (senggama) dan cumbuan. Pada

pembatrasan tentang keutamaan Al Qur'an disebutkan kisah Amr bin
Al Ash bersama istri putranya (Abdullah bin Amr), dimana dia
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menanyainya tentang keadaannya bersama suaminya, maka si istri

berkata, ti:S t:) '& f ,yi'n )E\t ;;6 '$ (Dia laksana laki-laki

terbaik, dia belum pernah memeriksa penutup kami). Sudah

disebutkan juga pada hadits 
lent?nq 

berita dusta perkataan Shafivan

bin Al Mu'aththal, Joi .sCi 
'r)g '*iS 6 (Aku belum pernah sekalipun

menyingknp penutup seorang perempuan). Dia mengibaratkan

kesibukan terhadap perempuan dengan perkataan, 'menyingkap

kanaf', yakni penutup. Kemungkinan juga lafazh, 'tidak

menyelinapkan tangan', sebagai kiasan perbuatan yang tidak meneliti

urusannya serta kebutuhan-kebutuhannya. Sama seperti perkataan

mereka, 'Dia tidak memasukkan tangannya dalam urusan itu', yakni

tidak menyibukkan diri dengan urusan itu dan tidak memeriksanya."

Apa yang dia katakan sebagai kemungkinan justru ditandaskan oleh

Ibnu Abu Uwais. Sesungguhnya dia berkata, "Maknanya, dia tidak

memperhatikan urusan keluarganya dan tidak peduli mereka

kelaparan." Ahmad bin Ubaid bin Nashih berkata, "Dia tidak

memeriksa urusanku untuk mengetahui perkara yang tidak aku sukai

untuk menghilangkannya. Dikatakan, 'dia tidak memasukkan

tangannya dalam urusan', yfui tidak memeriksanya."

it;-V :1- LUV g\: ,*.t t da grr"mpuan ketuiuh berkata,

"suamiku dungu atau pandir'). Demikian yang terdapat dalam kitab

Ash-Shahihain. lni adalah keraguan dari periwayat hadits, yaitu Isa

bin Yunus. Kesimpulan ini sudah ditegaskan Abu Ya'la dalam

riwayatnya dari Ahmad bin Khabbab, darinya. Dalam riwayat Umar

bin Abdullah yang dikutip An-Nasa'i disebutkan, "Gltayaaya " tanpa

ada keraguan, yaitu yang dungu dan tidak becus menangani urusan.

Abu Ubaid berkata, "Al 'Ayaaya adalatr unta yang tidak

mengawini betina dan tidak membuahinya. Adapun al ghayaaya tidak

memiliki makna apapun. Sedangkan Ath-Thabaqaa' adalah yang

dungu sekali." Ibnu Faris berkata, "Ath-Thabaqaa adalah yang tidak

pandai dalam membuahi." Atas dasar ini maka kata ath-thabaqaa'
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adalah pengukuhan bagi kata al ayaaya'. Sama seperti perkataan

mereka bu'dan wa suhqan (sungguh sangat jauh). Ad-Dawudi berkata,

"Kata ghayaaya diambil dari kata al ghayyi (sesat) sedangkan 'ayaaya

diambil dari kata al ayyi (tidak berdaya)," Menurut Abu Ubaid,kata al
ayoaya adalah yang tidak berdaya melakukan hubungan intim.

Menurutnya, ia adalah bentuk 'mubalaghaft' (penekanan) daripada

kata al ayyi. Ibnl As-Sikkit berkata, "Ia berasal dari kata al ayiiy,
yakni yang tidak bisa mendapatkan petunjuk (bingung)."

Iyadh dan selainnya berkata, "Kata al ghayaaya mungkin

diambil dari kata ghayaayah, artinya segala sesuatu yang digunakan

bernaung di atas kepala. Seakan-akan ia tertutupi karena

kebodohannya." Namun, apa yang dia katakan sebagai kemungkinan
justru ditegaskan Az-Zamaldtsyari dalam kitab Al Faa'iq sebagai

makna yang dimaksud. An-Nawawi berkata, Iyadh dan seiainnya

berkata, 'kata ghayaaya juga benar. Ia diambil dari kata ghayaayah,

artinya kegelapan, dan segala yang menalrngi seseorang. Maknanya,

dia tidak mendapatkan petunjuk jalan keluar. Atau perempuan ini
mensifati suaminya sebagai orang yang gelap jiwanya. Keadaannya

bagaikan naungan tebal sehingga menjadikan suasana gelap dan tidak
tembus cahaya. Atau maksudnya suaminya telatr ditutupi oleh
urusannya sendiri. Mungkin juga kata ghayaaya berasal dai al ghayyi
yang bermakna terjerumus jauh dalam keburukan, atau da.ri kata al
ghayyi yang bermakna kecewa. Allah berfirman dalam surah Maryam

ayat 59,6 oiL'Jj;i (kelak merekn akan menemui kekecewaan)."

Ibnu Al A'rabi berkata, "Ath-Thabaqaa' adalah yang diliputi
kedunguan." Sementara Ibnu Duraid berkata, "Ia adalah orang yang

serasi dengan urusannya." Dari Jalnzh disebutkan, "\a adalah orang
yang berat dadanya saat hubungan intim, yakni dia menekankan

dadanya ke dada perempuan sehingga bagian bawahnya terangkat

dari tubuh si perempuan. Sungguh istri Umru' Al Qais pernah

mencela suaminya seraya berkata, 'Dia berat dada, ringan tekanan di

556 - TATIIUL BAARI



bagian bawah tubuhnya, cepat mengeluarkan mani, dan lamban emosi
(terangsang)'."

Iyadh berkata, "Tidak ada pertentangan antara penyematan sifat
lemah saat hubungan intim dengan sifat berat dada, karena mungkin
kedua sifat ini diberlakukan pada kondisi berbeda dan kedua-duanya

adalah tercela. Atau perbuatannya menindihkan dadanya j,rga

termasuk bagian daripada aib dan kelemahan serta pemaksaan dirinya
mengerjalian apa yang tidak disanggupinya. Akan tetapi semua itu
menolak mereka yang rnenafsirkan 'aysaya dengan arti impoten."

Adapun kaiirnat, "semua penyakit adalah penyakit baginya",
maksudnya aib yang ada di antara manusia, semuanya terkumpul pada

dirinya. Az-Zamakhsyari berkata, "Kemungkinan kata,'penyakit
baginya' merupakan predikat bagi kata 'bagi semua', yakni semua

penyakit yang bertebaran di antara manusia niscaya di dapatkan
padanya. Mungkin jr.lga kata 'baginya' merupakan sifat bagi kata
'penyakit', dan kata 'penyakit' berkedudukan sebagai predikat bagi
kata 'semua', yakni semua penyakit yang ada padanya sangatlah
parah. Iyadh berkata, "Di sini terdapat isyarat yang halus, karena

kalimat ini mencakup perkataan yang banyak."

Kata syajjaki afiinya melukai kepalamu: Luka-luka di kepala

biasa disebat syijaaj. Sedangkan kata fallaki artinya dia melukai
badanmu" Makna ini yang diungkap seorang penya'ir dalam
perkataannya, "Pada mereka terdapat fuluuf', yakni luka-luka di
badan. Mungkin juga maksudnya adalah; Dia mencabut darimu semua

yang ada padamu, atau dia menghancurkanmu dengan ketajaman

lisannya, dan kekerasan permusuhannya. Ibnu As-Sikkit
menambahkan dalam riwayatnya kata baljaki artinya dia menusulanu

pada luka-luka sampai menyobekryu, karena kata bajj berarti syaqqu
yaitu luka-luka bernanah. Ada pula yang mengatakan ia adalah

tusukan.
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Perkataannya, *ti ')S 'CA '51 latau mengumpulkan semuanya

untulonu), tercanfum dalam riwayat Az-Zubair dengan kalimat, i,f

,t))',j?'* i, ,dji'idl'[ o;t ,*'riV 6it" aku engkau berbicara

dengannya niscaya dia membentakrnu, iika engkau bercanda

dengannya niscaya dia melukaimu, jika tidak dia mengumpulknn

semuanya untulonu). Hal ini memperjelas kata 'au' (atau) pada

riwayat Al Ashili adalah untuk pembagian bukan pilihan. Az-

Zamakhsyari berkata, "Kemungkinan maksudnya bahwa suaminya

tukang pukul perempuan, jika sudatr memukul maka mungkin dia bisa

mematahkan tulang, atau melukai kepal4 atau juga melakukan kedua

hal tersebut." Dia berkata, "Kemungkinan yang dimaksud al fullu
artinya diusir dan dijauhkan, sedangkan asy-syaij adalah mematahkan

ketika memukul. Meski pada dasamya kata asy-syaji hanya digunakan

pada luka-luka kepala." Iyadh berkata, '?erempuan ini mensifati

suaminya sebagai orang yang bodoh, sangat buruk dalam pergaulan

keluarga, mengumpulkan kekurangan-kekurangan berupa

ketidakberdayaan memuaskan kebutuhan biologisnya. Disamping itu,
jika si istri berbicara dengannya niscaya dibentaknya, jika diajaknya

bercanda niscaya dilukainya, dan jika dibuatnya maratr niscaya

dipatatrkan salatr satu anggota badanny4 atau melukai kulitnya, atau

mengambil hartanya, atau dia melakukan kesemua itu dan juga

disertai pukulan, melukai, mematahkan anggota tubuh, menyakiti

dengan perkataan, dan mengambil harta.

$:: u djti ,iti ;'*at ,il:) ,i4'Ar Uti (Perempuan

kedetapan b"rt*to, "Suamilat, sentuhannya seperti sentuhan kelinci,

aromonya aroma zarnab"). Az-Ztbair menambahkan dalam

riwayatnya,|r& u"gtj t;rot (ti @ku mengalahkannya namun manusia

dilralahlannya). Demikian juga dalam riwayat Uqbah yang dikutip

An-Nasa'i, dan dalam riwayat Umar yang dikutip olehnya. Senada

dengannya disebutkan dalam riwayat Ath-Thabarani, tetapi dengan

lafazh, +W (*o*i mengalahkannya), yakni dalam bentuk jarnak.
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Arnab artinya adalah kelinci. Adapun Zarnab adalatr salatr satu

tumbuhan yang memiliki aroma sangat harum. Dikatakan, ia adalatr

pohon besar yang terdapat di Syam dekat gunung Libanon. Pohon ini
tidak menghasilkan buah dan daunnya hijau kekuning-kuningan.
Demikian disebutkan oleh Iyadh. Akan tetapi pernyataannya diingkari
Ibnu Al Baithar dan selainnya di antara para penulis kitab l/
Mufradat. Dikatakan pula, ia adalatr tumbuh-tumbuhan halus dan

memiliki aroma harum, tapi ia tidak tumbuh di wilayah Arab, meski

demikian mereka biasa menyebut-nyebufirya.

Ada lagi yang mengatakan ia adalatr Za'faran, ini tidak benar.

Penggunaan huruf 'lam' pada kata lir lsentuhan) dan

(aroma) untuk menggantikan dhamiir (kata ganti), yakni

(sentuhannya) dan iii-1 (aromanya).

Perempuan ini mensifati suaminya sebagai orang yang memiliki
tubuh halus dan lembut. Mungkin juga perkataan ini sebagai kiasan
atas kebagusan akhlak suaminya serta kelembutan kulitnya.
Keringatnya mengeluarkan aroma harum karena dia senantisa

merawat diri dan menggunakan wangi-wangian. Mungkin juga
sebagai kiasan akan kebaikan perkataannya, itau kebagusan pujian
atasnya karena pergaulannya yang sangat baik.

Dalam kalimat, W- ,rgti +f ,Jb (Alat mengalahkannya

namun manusia dikalahkannya), dia mensifati suaminya selain
memperlakukiumya dengan baik dan penyabar, dia juga sangat

pemberani.

Kalimat, L+I{ astl (Namun manusia diknlahlannya),

merupakan jenis At-Tatmiim (penyempurna) dalam ilmu badi'.
Sekiranya dia hanya mencukupkan pada perkataannya, "Aku
mengalahkannya", niscaya timbul dugaan batrwa suaminya seorang
yang lematr. Ketika dia berkata, "Namun manusia dikalahkannya",
maka hal ini menunjukkan kemenangan istrinya hanya karena jiwa

eJr
t.

d,-,
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besarnya, maka perkataan ini telah menyempurnakan maksud yang

diinginkan dat'r mubalaghah (penekanan) mengenai sifat-sifatnya yang

baik.

a 9!r *t ,:vilr p q#r ,!"y 'rVt e:,7.ti 'a;rUr' 
Uti

)(lr (Perempuan kesembitan berknta, "Suamiku, tinggi tiang

frumahJnya, paryian7 gagang pedangnya, besar bara apinya,

rumahnyta dekat ke tempat perkumpulan"). Az-Zubair bin Bakkar

menambahkan dalam riwayatnya, "Tidak kenyang pada malam

perjamuan dan tidak tidur pada malam yang ditakuti." Perempuan ini

rnenyifati suaminya memiliki rumah yang panjang dan tinggi, karena

rumah orang-orang yang rnulia dan terhormat memiliki sifat demikian.

Mereka membuatn,va di ternpat-tempat tinggi agar dapat didatangi

siapa saja yang ingin mengunjunginya baik siang maupun malam.

Keberadaan rumah mereka yang panjang mungkin sebagai tantbahan

atas kemuliaan mereka atau postur tubuh mereka yang tinggi. Adapun

rumah-rumah selain mereka bentuknya pendek. Ungkapan ini juga

biasa digunakan paru penyair dalam memuji seseorang atau

mencelanya.

Di antara konsekuensi rumah yang panjang adalah luas, maka

ini menunjukkan banyaknya perabot dan isinya.

Dikatakan bahwa pernyataan ini sebagai kiasan akan kemuliaan

dan ketinggian deraj atnya.

Sebagian mengatakan hal itu sebagai kiasan kemuliaan dan

ketinggian derajat suaminya. Kata 'an-najaad ' adalah tempat

pegangan pedang. Maksudnya, postur tubuh yang tinggi butuh kepada

gagmg pedang yang panjang. Di sela-sela perkataannya disimpulkan

bahwa suaminya pemilik pedang, maka dia pun mengisyaratkan

kepada keberaniarurya. Adapun orang-orang Arab menjadikan postur

yang tinggi sebagai bahan pujian dan postur yang pendek sebagai

bahan celaan.
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Perkataannya, "besar bara apinya", maksudnya api yang
digunakan memasak jamuan para tamu tidak pernah padam, maka
para tamu dengan mudah mendapatkannya, sehingga bara apinya pun
sangat banyak. Mengenai perkataan, "rumalrnya dekat ke tempat
perkumpulan (An-Naad)." Huruf 'ya' di akhir kata 'An-Naad'sengaja
di hapus sebagai tanda mati, untuk menyamakan irama karimat. An-
Naadiy adalah tempat untuk duduk-duduk bagi suatu kaum. Dia
mensifatinya sebagai orang yang mulia di kaumnya. Jika mereka
membuat kesepakatan atau bermusyarah tentang suafu urusan, mereka
datang dan duduk-duduk dekat rumah suaminya. Lalu mereka pun
mengambil pandangannya dan melaksanakan perintahnya. Atau
maksudnya, dia menempatkan rumahnya di tengatr-tengah manusia
agar mereka mudah bertemu dengannya. Ini juga lebih memudahkan
bagi yang datang serta mengingrnkan perjamuan

Zlhair berkata:

Memiliki rumah-rumah yang luas agar menjadi tempat singgah,

bagi mereka yang hendak menginap melepaskan lelah.

Mungkin juga yang dimaksud bahwa para peserta perkumpulan
jika datang, maka tidak sulit menemuinya, karena dia tidak menutup
diri dan tidak menjauh, bahkan dia mendekat dan menemui mereka
serta memuliakan mereka. Lawan dari sikap ini adalah orang yang
bersembunyi dibalik pakaian dan menjauhkan diri, agar orang-orang
tidak bisa datang ke tempatnya. Jika mereka merasa tempatnya sangat
jauh, maka mereka pun berpaling darinya dan beralih kepada yang
lainnya. Kesimpulannya, dia mensifati suaminya dengan sifat-sifat;
kepemimpinan, kemuliaan, akhlak terpuji, dan pergaulan yang baik
terhadap keluarga.

ot-t! tl{ ,*r;'u ? iltt, ,dlt6 q A.6 g\)
U.tt^',i6 C-i ,tijt o*|;* t\y1 ,grr;it ur$i ,)1!;it (perempuan

kesepuluh berkata, "suamilru adalah raja, dan aparrah itu raja. Raja
Iebih baik daripada itu. Dia memiliki unta-unta yang banyak tempat
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menderum, sedikit tempat pelepasan. Jika unta-unta itu mendengar

suara mizhar maka mereka yakin akan binasa"). Dalarn riwayat Umar
bin Abdullah yang dikutip An-Nasa'i dan Az-Zubair disebutkan

dengan kata 'mabaarih' (tempat bermalam) sebagai ganti 'mabaarik'
(tempat menderum). Sementara dalam riwayat Abu Ya'la disebutkan,

"Al Mazaahif', yalai jamak dari kata mizhar. Kemudian dalam

riwayat du-Zub air disebutkan dh aif (tamu) sebagai ganti miz h ar'. Kata
'mabaarik'adalah bentuk jarnak dari al mabrak, tempat persinggahan

unta. Sedangkan masaarih adalah benfuk jamak dari masraah, yakti
tempat untuk melepaskan hewan ternak. Adapun 'mizhar' adalah

salah satu alat permainan. Dikatakan, ia adalah kecapi. Sebagian

mengatakan ia adalah duff (sejenis rebana) yang berbentuk segi empat.

Akan tetapi Abu Sa'id Adh-Dharir mengingkari penafsiran 'mizhar'

dengan arti kecapi. Dia berkat4 "Orang Arab tidak pernah mengenal

kecapi kecuali mereka yang telah berinteraksi dengan peradaban.

Bahkan yang benar ia dibaca 'muzhir', yaitu yang digunakan

menyalakan api untuk tamu. Apabila unta mendengar suara api itu
maka ia tahu ada tamu yang datang dan ia pun yakin akan binasa."

Namun pemyataan ini disanggah Iyadh dengan alasan semua manusia

meriwayatkan dengan kata mizhar bukan muzhir. Kemudian dia

berkata, "Siapa pula yang mengabarkan bahwa raja tersebut tidak

mengenal peradaban. Khususnya bila dikaitkan dengan keterangan

pada sebagian jalur hadits itu, batrwa mereka berada di salah satu

perkampungan Yaman, sementara pada jalur lain dikatakan mereka

berada di Makkah. Penyebutan 'mizhar' juga banyak ditemukan

dalam sya'ir-sya'ir Arab, baik pada masa jahiliyah maupun Islam."
Pandangan itu disanggatr pula oleh penggunimnnya dengan kata

jarnak. Hal itu menunjukkan kepada alat. Dalam riwayat Ya'qub bin

As-Sikkit dan Ibnu Al Anbari terdapat tambahan, e iF ?U'i'Si
g{(.Jr (Ia di hadapan kaum menghadapi kebinasaan).

Perempuan ini telah mengumpulkan sejumlah sifat untuk

suaminya, seperti hartawan, dermawan, memuliakan tamu, dan
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membuat persiapan untuk melayani tamu. Disamping itu, dia juga
menyifatinya sebagai seorang pemberani, sebab maksud 'al mahaalik'
di sini adalah peperangan, karena keberaniannya, maka dia senantiasa

berada di depan teman-temannya.

Sebagian berkata, 'Maksud perempuan itu bahwa suaminya
mengetahui jalan-jalan yang tersembuny dan mahir tentang jalan-
jalan di tempat terbuka." Atas dasar ini maka kata 'al mahaalik'
berarti tempat yang tidak berpenghuni. Namun, pengertian pertama

lebih tepat.

Kemudian kata 6 pada kata 1l4l; V1 berfungsi sebagai

pertanyaan. Sebagian mengatakan, ia berfungsi pengagungan dan

takjub. Dengan demikian, maknanya adalatr, "Dalam hal apa saja dia
adalah raja, alangkah agung dan mulia dirinya." Pengulangan nama
dimaksudkan pengagungan. Adapun kalimat, "Raja lebih baik
daripada itu", sebagai tambahan dalam pengagungan dan penafsiran
sebagian pernyataan yang belum jelas. Sesungguhnya dia lebih baik
dari apa yang disebutkan berupa pujian dan keharuman nama,

melebihi daripada kepemimpinan dan kebanggaan. Dia lebih hebat
dari apa yang saya sebutkan karena kemasyhuran keutamaarurya.

Semua ini didasarkan pada pendapat bahwa kata 'daripada itu,
kembali kepada sifat-sifat terpuji.

Kemungkinan juga maksudnya, "Dia adalah raja yang lebih
baik daripada semua raja." Generalisasi ini disimpulkan dari konteks
kalimat, seperti dikatakan, "Kurma lebih baik daripada belalang."
Artinya semua kurma lebih baik daripada semua belalang. Ini
merupakan isyarat atas apa yang ada dalam pikiran orang yang diajak
berbicara. Maksudnya, dia adalatr raja yang lebih baik daripada apa

yang engkau bayangkan, dan juga lebih baik daripada apa yang aku
sifatkan kepadamu. Mungkin juga kata 'penunjuk' ini kembali kepada
pujian-pujian yang telah disebutkan oleh perempuan-porempuan

sebelumnya. Artinya, predikat raja lebih sempurna daripada sifat-sifat
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sebelumnya, karena teah terkumpul dalam dirinya sifat kepemimpinan
dan keutamaan.

Makna, 'sedikit tempat pelepasan', adalah karena senantiasa

disiapkan untuk tamu, maka unta-unta tidak dilepaskan ke tempat
penggembalaan, kecuali sedikit, bahkan kebanyakan unta-unta itu
dibiarkan berada di sekitar rumah. Jika ada tamu yang tiba-tiba
datang, maka dengan mudah dia mendapatkan apa yang digunakan
unhrk menjamunya, baik daging mauplrn air susu.

Mungkin juga hal itu sebagai isyarat akan banyaknya tamu yang

datang. Hari di mana para tamu datang, unta-unta tidak digembalakan

agar mudah diambil untuk memenuhi kebutuhan tamu. Kemudian hari
para tamu tidak datang, unta-unta dilepas di tempat penggembalaan.

Namun, hari-hari yang disiapkan bagi tamu lebih banyak sehingga
unta-unta pun jarang dilepas di tempat penggembalaan. Berdasarkan
penjelasan ini, maka terbantatr perkataan sebagian orang, "sekiranya
sedikit digembalakan niscaya unta-unta itu sangat kurus."

Dikatakan, maksud 'banyak tempat menderum', yakni unta itu
seringkali dibangkitkan dan diperatr susunya, lalu ia menderum lagi di
tempat lain. Dengan demikian tempat menderumnya menjadi banyak.
Ibnu As-Sikkit berkata, "Maksudny4 unta-unta itu telatr dibagi-bagi.
Sebagian unfuk pemberian, pembawa barang-barang, penunaian hak-
hak, dan menjamu tafiru. Adapun yang dilepaskan di tempat
penggembalaan hanya yang tersisa darinya. Ringkasnya, pada

dasamya unta-unta itu banyak. Sehingga tempat menderumnya juga

banyak, tetapi bila dilepas di tempat penggembalaan jumlahnya

menjadi sedikit karena telatr disisihkan untuknya.

Adapun riwayat dengan kalimat, "sangat besar tempat

menderum", mungkin dipahami unta-unta itu merniliki punuk dan

badan yang besar, sehingga tempat menderumnya juga besar.

Sebagian berkatq 'Maksudny4 jika unta-unta itu menderum, maka
tampak banyak, karena bergabung dengan orang-orang yang datang
untuk mendapatkan jamuan, tetapi jika dilepas di tempat
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penggembalaan, maka tampak sedikit bila dibanding dengan
pemandangan di tempatnya menderum.,, Mungkin juga maksud
'sedikit tempat pelepasannya', adalah sedikit ternpat yang layak untuk
menggembalakannya, karena unta-unta tersebut tidak dapat
digembalakan kecuali di tempat yang dekat dengan rumah pemiliknya,
agar tidak kesulitan mendapa&anya saat dibutuhkan, dan tempat
penggembalaan yang dekat rumah juga hanrs memiliki rumput subur
agar unta-unta tidak menjadi kurus.

Dalam riwayat Sa'id bin Salamah yang dikutip Ath-Thabarani
disebutkan, )s(it a+ gI*JJl, ?E;,11 ri *try i t: *y.u, g 6apak
raja dan apakah bapak raja itu, i"*rro unta yang banyak jalan-
jalannya, sedikit tempat menderumnya). Iyadh berkata, ..Sekiranya

riwayat ini tidak keliru, maka maknanya adalah unta-unta itu sangat
banyak saat digembalakan apabila ia pergi, dan sedikit saat menderum
apabila ia berdiri. Hal itu terjadi karena banyak yang disembelih
untuk kebaikan, seperti meme,nuhi kebutuhan ufusan, menolong
angkutan, serta lainnya.

Adapun arti kalimat, "unta-unta itu yakin akan binasa,', adalah
dia biasa menyembelih unta untuk menjamu tamu, dan juga memberi
minum serta jamuan lairurya. Dia menyambut para tamu dengan
nyanyian sebagai ekspresi kegembiraan atis kedatangan mereka.
Apabila unta mendengar suara nyanyian, dia pun mengetahui akan
segera disembelih. Mungkin juga perempuan itu tidak memaksudkan
pemahaman unta akan kebinasaannyltetapikarena yang demikian itu
biasanya diketahui oleh yang berakal maka dinisbatkan kepada unta.
Namun, pengertian pertama lebih tepat.

?;o t;;ar Ui6 (perempuan kesebelas berkata). An-Nawawi

berkata, "Dalam sebagian naskah tertulis 'al haadiy asyarah, dan
disebagian lagi tertulis 'al haadiyah asyarah', namun yang benar
adalalr yang pertama. Dalam riwayat Az-zabnr dikatakan, ..Dia

adalatr Ummu Zar' brntiukaimal bin Sa,ideh.',
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n ",
?') f $"il (Suamilat Abu Zar'). Dalam riwayat An-Nasa'i

disebutkan, (aku menikahi Abu Zar').

?') I W lUotto apakah Abu Zar' itu). Dalatn riwayat Abu

Dzar, ?') ii 61 @an apakah Abu Zar' itu).lrulahyang akurat dinukil

oleh mayoritas. Ath-Thabarani menyebutkan dalam riwayatnya, +b
g;:i y. @emilik unta-unta dan tanaman).

';\l'r# b',$i (Dia menggerakkan kedua telingaku dengan

perhiasan). Maksudnyq dia memenuhi kedua telingaku dengan hiasan

berupa anting, baik terbuat dari emas, mutiara, maupun batu mulia

lainnya. Ibnu As-Sikkit berkata, "Makna 'anaasa' adalah memberati

hingga menjulur dan bergoncang." An-Naus adalah gerakan segala

sesuatu yang terjulur ke bawah. Pada pembahasan yang lalu sudah

disebutkan hadits Ibnu Umar,',JW Wft'22r1, tb ,Ft 'fi (dia masuk

kepada Hafshah dan ujung rambutnya meneteskan aiy'. Hadits ini
sudah dijelaskan pada pembahasan tentang peperangan.

Dalam riwayat Ibnu As-Sikkit disebutkan, 'e'ji "r;\l ftedua

telingalcu dan kedua cabangla). Iyadh berkata, "Kemungkinan

maksud 'kedua cabangku' adalah kedua tangan, sebab keduanya sama

seperti cabang bagi badan. Maksudnya, suaminya telah menghiasi

kedua telinga dan kedua tangannya dengan perhiasan. Mungkin juga

yang dia maksud adalah leher dan kedua tangan, lalu kedua tangan

diposisikan sebagai satu cabang. Bisa pula yang dimaksud adalah

kedua tangan dan kedua kaki, atau kedua sanggul rambut dan

jambulnya, sebab kebiasaan orang-orang yang hidup mewah

menghiasi sanggul rambut, ubun-ubun, dan jambul mereka. Dalam

riwayat Ibnu Abu Uwais disebutkan 'cabangku', yakni dalam bentuk

tunggal. Maksudnya, dia menghiasi kepalaku hingga menjulur karena

banyak dan berat.
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"*:rbb f4 b 9;5 1Oi, memenuhi kedua pangkal lenganku

dengan lemak). Abu Ubaid berkat4 'Maksudnya bukan pangkal
lengan saja, bahkan seluruh badan. Sebab bila pangkal lengan gemuk
niscaya akan gemuk pula seluruh badan. Hanya saja pangkal lengan
disebutkan secara spesifik karena inilatr bagian tubuh yang lebih
memungkinkan untuk dilihat pada diri seseorang.

'..oi. - '

* /,'c,;'7:J ,#J (Dia membuatlat ceria hingga diriku pun

menjadi ceria). Dalam riwayat Muslim disebutkan, A 4'-;*.;a
(malea dirilru menjadi ceria). Inilah yang masyhur dalam riwayat-
riwayat. Sementara dalam riwayat An-Nasa'i disebutkan, 4'&;
Af*;+t (dia menceriakan dirilat, maka dirilat pun ceria).Kemudian

dalam riwayatnya yang lain bersama Abu Ubaid disebutkan
'fabajahtu'. Maknanya, suaminya telah menggembirakan dirinya dan
dia pun bergembira karenanya. Ibnu Al Anbari berkata, ..Maknanya,

dia mengagungkanku maka terasa agung pula diriku." Ibnu As-Sikkit
berkata, "Dia menjadikanku bangga dan aku pun bangga karenanya.,'
Lalu Ibnu Abu Uwais berkata, "Maknanya, dia melapangkan untukku
dan membuat kehidupanku sej ahtera. "

'a* 'P Ji( .,J GJqi (Dia mendapatilu pada pemilik

,"f"ro*bot kecit kambing di sytqq). Al Khaththabi berkata, ..Dalam

riwayat disebutkan dengan lafazh, 'syiqq'namun yang benar adalah
'syaqq', yaifu nama suatu tempat." Hal serupa dikatakan juga oleh
Abu Ubaid dan dibenarkan oleh Al Harawi. Ibnu Al Anbari berkata
"Dibaca 'syiqq' atau 'syaqq' tetap merupakan nama tempat.',
Sementara Ibnu Abu Uwais dan Ibnu Habib berkata, "Jika dibaca
'syiqq' artinya lereng bukit. Mereka hidup di tempat sempit seperti itu
karena jumlah mereka sangat sedikit. Adapun bila dibaca 'syaqq'
maka artinya adalah celah di bukit seperti gua dan sepertinya. Ibnu

Qutaibah berkata, "Makna 'syiqq'adalah kesulitan hidup. Dikatakan,
'huwa bi syiqqin rninal 'oisy', artinya dia berada dalam kesulitan
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hidup. Dari sini diambil firman-Nya dalam surah An-Nahl ayat 7, i

4\t *.\l #.6. tffi (Yang knmu tidak sanggupi mencapainva

m e l ainlran dengan kes ukar an-kes ukaran). " Pernyataan ini dibenarkan

Nafthawiyah dan ditandaskan oleh Az-Zamak'hsyari, namun

dinyatakan lemah oleh selainnya.

*1:t W ft e. ,# (Dia menempatlanku pada pemilik

laila danunta). Dalam riwayat An-Nasa'i diberi tambahan, ,hvi @an

unta-unta jantan). Asal kata 'athiith' adalah suara kayu-kayu yang

digUnakan meletakkan barang-barang di atas unta. Maksudnya,

mereka itu memiliki barang-barang yang cukup banyak. Hal ini

mengisyaratkan kesejahteraan mereka. Kata 'al athiith' juga

digunakan untuk setiap suara yang timbul karena tertekan (rintihan)'

seperti disebu&an dalam hadits, "*f iibu': {t 6fr 1om" datang

atasnya suatu zaman sementara dia merintih). Dikatakan, maksud

daripada 'al athiith'adalah suara perut yang kelaparan.

f.tli (Dan penggiling). Dilan riwayat An-Nasa'i disebutkan

dengan lafazh 'diyaas'. Ibnu As-Sikkit berkata, "Ad-daa'is adalah

yang menggling makanan." Sementara Abu Ubaid berkata, "Sebagian

mereka menakwilkannya dengan arti menggiling makanan." orang-

orang kak menyebutnya dengan kata 'diyaas' sementara penduduk

Syam menyebutnya,'diraas'. Seakan-akan maksudnya, mereka

adalah para pemilik tanaman. Abu Sa'id berkata, "Maksudnya, mereka

memiliki makanan yang siap disajikan dan pada saat yang sama

mereka sedang menggiling makanan lainnya, maka kebaikan mereka

terus berkesinambungan."

Abu Ubaid berkata, "Kata di' dibaca 'munaqq' dan tidak aku

ketatrui maknanya. Hanya saja aku kira dibaca 'munaqq'yang berarti

membersihkan makanan." Namun Ibnu Abu Uwais berkat4 "Al

Muniqq adalah 'naqiiq' yalcni suara-suara hewan temak. Perempuan

itu hendak mengganrbarkan harta benda mereka yang sangat banyak."
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Abu Sa'id Adh-Dharir berkata, "Al Muniqq adalah ayam. Dikatakan,
'aniqa ar-rajul', artinya laki-laki ifu memiliki ayam." Menurut Al
Qurthubi, tidak satupun suara hewan ternak yang disebtt niqqun.

Batrkan yang disebut demikian hanyalatr kodok, kalajengking, dan

ayam. Biasa juga digunakan untuk menyebut suara kucing n:rmun

relatif sedikit. Mengenai perkataan Abu Sa'id sulit diterima, sebab

orang Arab tidak menjadikan ayam sebagai bahan pujian dan tidak
juga mengategorikannya sebagai harta.

Apa yang diingkari Al Qurttrubi tidak pula dimaksudkan oleh

Abu Sa'id, karena maksudnya adalatr apa yang dipahami Az-
Zamakhsyari, dia berkat4 "Seakan-akan maksudnya adalah orang

yang mengusir ayam agar tidak makan biji-bijian, maka ayam itu
mengeluarkan suara (niqqun)." Al Harawi meriwayatkm bahwa 'al

munaqq'artinya ayakan (tapisan). Sementara sebagian ulama berkata,

"Boleh jadi ia dibaca 'munqu', yakni hewan ternak yang gemuk."

Ringkasnya, perempuan itu mengatakan dirinya berada dalam

kehidupan yang sulit, lalu dipindatrkan oleh suaminya kepada

kehidupan yang sejatrtera, memiliki banyak kuda, unt4 tanaman,

maupun yang lainnya. Dalam peribahasa mereka dikatakan, "Jika
engkau berdusta, maka engkau akan memerall susu sarnbil duduk,"
yakni engkau akan menjadi pemilik kambing yang memerah susu

sambil duduk. Lawan daripada ini adalah pemilik unta dan kuda.

'r)ttt lGd (Di sisinya aku berkata). Dalam riwayat An-Nasa'i

disebutkan, 'dh!1 @ku berbicara), dan dalam riwayat Az-Zubair

disebutkan,'{Srl @ht berucap).

U-jll t-i 6tt" tidak akan diburuk-burukkan). Yalmi tidak

dikatakan kepadanya, "Semoga Allah memburukkanmu", atau

perkataanku tidak akan dianggap buruk dan tidak akan dibantah.

Maksudnya, karena suaminya telatr menghormati dan memuliakannya

maka suaminya tidak menolak perkataannya dan tidak mencela
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perbuatannya. Dalam riwayat Az-Ztibair disebutkan, ...iUf a:J:e tJi tg.i

Lt (ketika aku berada di sisinya sedang tidur...).

'i6tt i:tii 6*" tidur di saat shubufrl. Maksudnya, dia tidur di

pagi hari (awal siang), dan tidak ada yang mengganggunya. Hal ini
sebagai isyarat bahwa dia memiliki pembantu yang mengerjakan

pekerjaan rumah dan menyiapkan keperluan suaminya.

'{kii',+';rti (Aku minum hingga puas). Demikian disebutkan di

tempat ini dengan kata ataqannah.Iyadh berkata, "Tidak ada dalam

kitab Ash-Shahihain kecuali menggunakan huruf nun. Sementara

mayoritas meriwayatkan pada kitab-kitab lain dengan menggunakan

huruf mim." Saya (Ibnu Hajar) katakan, permasalahan tersebut akan

diulas di akhir pembahasan hadits ini, ketika Imam Bukhari menukil

bahwa sebagian mereka membacanya dengan huruf 'mim'. Abu ubaid

berkata, "Makna ataqammah adalah aku minum hingga tidak ingin

minum lagi, yang diambil dari kalimat, 'an-naaqah al qaamifu',

artinya unta yang mendatangi tempat air namun tidak minum dan

mengangkat kepalanya karena puas (tidak haus). Adapun kata yang

menggunakan huruf 'nun' (yalrrri ataqannar), tidak aku ketahui

maknanya."

Sebagian ulama menetapkan bahwa makna ataqannah sarra

dengan makna ataqammah. Sebab htmtf mim dan nun saling

menggantikan dalam satu kata. Misalnya kata imtaqa'a dan intaqa'a.

Syamr menyebutkan dari Abu Zaid, "Makna ataqannah adalah minum

setelah hilang dahaga." Adapun Ibnu Habib berkata, "Maknanya

adalah kepuasan dalam hal minum setelah sebelumnya telah mendapat

kepuasan." Menurut Abu Said, maknanya adalah minum dengan

lamban karena banyaknya air susu, karena orang yang minum tidak

khawatir akan habis sehingga tidak perlu terburu-buru.

Abu Hanifah Ad-Dinwari berkata, 'Tika dikatakan, 'qanafutu

min asy-syaraab', artinya aku memaksakan diri untuk minum setelah

merasa puas." A1 Qali berkata, "Dikatakan, 'qanafuat al ibil', artinya
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unta itu memaksakan diri untuk minum setelatr ia puas." Sementara

Abu Zaid dan Ibnu As-Sikkit berkat4 "Kebanyakan pembicariuul

mereka adalah 'taqannafutu'." Kemudian Ibnu As-Sikkit berkat4
"Makna perkataannya, fa ataqannah', artinya minumku tidak
terpufus." Dengan demikian, semuanya sepakat mengatakan

maknanya adalah perempuan itu minum hingga tidak mampu lagr
untuk menambah. Atau dia tidak dibatasi minumnya dan tidak pula

diputuskan hingga keinginannya terpuaskan.

Abu Ubaid mengemukakan pandangan cukup ganjil seraya

berkata, 'Menurutku, dia tidak berkata demikian melainkan karena

mereka sulit mendapatkan air." Yakni karena itulah dia berbangga

sebab merasa puas minum air. Pernyataannya disanggah karena

riwayat tersebut tidak membatasi pada air saja, batrkan mungkin yang

dimaksud adalatr jenis-jenis minuman berupa susu, khamer, nabidz,

sawiq, dan selainnya.

Kemudian dalam riwayat Al Ismaili dari Al Baghawi
disebutkan, fa atafattafu', yalani menggunakan huruf 'fa'. Iyadh
berkata, "Jika riwayat ini tidak keliru, maka artinya adalatr sombong
dan merasa tinggi. Dikatakan, fii fulaan fathatun', artinya pada diri
fulan terdapat kepikunan dan kesombongan. [Ial ini terjadi akibat
minuman. Atau mungkin juga kembali kepada semua yang telah
disebutkan. Perempuan itu hendak mengisyaratkan kedudukannya
yang sangat berharga di sisi suaminya serta banyaknya kebaikan
sehingga dia merasa terhormat karenanya. Atau arti 'ataqannafu'

merupakan kiasan akan tubuhnya yang gemuk. Dalam riwayat Al
Haitsam disebutkan, idi F @lu makan dan memberi).

Maksudnya, aku memberi makan orang lain. Dikatakan,'manahahu',
artinya dia memberi kepadanya.

Perempuan ini menggunakan kata-k ata yatgmengacu pada pola
'atafa'al', sebagai isyarat perbuatan yang dilakukan berulang-ulang
dan kesinambungannya, serta keinginan dirinya maupun selainnya
terhadap hal itu. Demikianlah yang bisa dipatrami jika riwayat tadi
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terbukti akurat. Namun, jika, tidak maka penyebutan minum saja

sudah merupakan isyarat bahwa yang dimaksud dalah air susu, karena

inilah yang menempati posisi minuman dan makanan.

Ld W.: ,L,s, wls ,L;) ei ii u,i 9;: sJ il gu Abu Zar',

apakah ibu Abu Zar' itu? Tempat-tempat perbelakannya besar dan

penuh. Rumahnya sangat lapang). Dalam riwayat Abu Ubaid

disebutkan fayaaft', ydt1 berasal dari kata faafua yang bermakna

menjadi luas. Kemudian dalam riwayat Abu Al Abbas Al Udzari -

sebagaimana dikutip Iyadh- disebutkan, gT:it u'i 
L3':'71 

glmmu Zar',

dan apakah Ummu Zar' itu?), yat<ni menghapus kata yang

menunjukkan bahwa panggilan. Iyadh berkata, "Atas dasar ini maka

sesungguhnya dia menganalogikan dirinya sendiri." Saya (Ibnu Hajar)

katakan, versi pertama didukung oleh hampir semua riwayat, dan

itulah yang menjadi pegangan para ulama. Mengenai perkataannya,

'Apakah Ummu Abu Zar' itu?' telatr dijelaskan pada perkataan

perempuan yang kesepuluh.

Kata al ukuum adalatr jaroak dari kata ql ilm artinya tempat-

tempat untuk mengumpulkan perbekalan. Dikatakan, "Ia adalah kain
yang digunakan perempuan untuk menyimpan barang-barang

miliknya." Demikian disebutkan Az-TarrLal$syari. Sedangkan

'ridaah' atau 'radaafu' artinya besar dan berisi penuh. Demikian

dikatakan Abu Ubaid. Menurut Al Harawi, 'Maknanya adalatr berat.

Pasukan yang besar juga disebut radaafu jika gerakannya menjadi

lamban karena jumlah anggotanya yang sangat banyak." Seorang

perempuan yang besar pinggul dan berat pantatnya juga disebut

radaah."

Ibnu Habib berkata, "sesungguhnya yang dimaksud adalah

radaah, yakni penuh." Lalu Iyadh berkata, erfiku melihatnya disertai

penjelasan cara pelafalanny4 dan dia menyebutkan mendengarnya

dari Ibnu Abi Uwais, sama se,perti ifu." Dia berkata, "Ia tidak seperti

dikatakan para pensyarah dari kak." Iyadh berkata, "Aku tidak tahu
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apa yang diingkari oleh Ibnu Habib, sementara dia menafsirkannya
seperti penafsiran Abu LIbaid, selain dikuatkan juga pula oleh
periwayat lainnya." Kemudian Iyadh berkata, "Mungkin maksudnya
adalah melafalkan dengan memberi baris kasrah pada huruf raa'
bt*anfathah, yal<nijarnak dari kata raadifu, sama seperti kata qaa'im
dan qiyaam. Mungkin kata radaai merupakan predikat bagi kata
'ukuum, dengan demikian kata jamak diberi predikat dengan kata

jamak pula. Namun bisa juga diposisikan sebagai predikat bagi subjek
yang dihapus, dimana selengkapnya adalatr, 'ukuumuha latttuha
radaah' (tempat-tempat perbekalannya semuanya berisi penuh). Hal
ini didasarkan kepada asumsi bahwa kata radaafu adalah tunggal dan
jamaknya adalah 'ruduh'. Akan tetapi telah didengar dari orang Arab
penggunakan kata tunggal sebagai predikat bagi subjek yang jamak,
maka kemungkinan kalimat di atas termasuk salah satunya. Begitu
juga dengan firman Allah, 'cr7Ur i:iq:i (penolong-penolong mereka

adalah thaghut). Hal ini disinyalir Iyadh dan dia berkata, "Mungkin
juga kata itu berbentuk 'mashdar (infinitive) seperti thalaaq dan
kamaal. Atau mungkin ada kata yang dihapus, dimana seharusnya
adalah,'uhrumuha dzaatu radaah'." Az-Zamakhsyari berkata,
"Sekiranya ada riwayat yang menyebutkan dengan kata ,alanum',

maka ia lebih beralasan, dan artinya adalatr piring yang tidak pernah
hilang dari tempatnya, mungkin karena ukurannya sangat besar, atau
karena perjamuan terus berlangsung. Atau artinya adalah orang yang
makanannya banyak hingga bertumpuk. Dikatakan, 'i'takama Asy-
sya'i wartakam', artinya sesuatu telah banyak dan menumpuk.,,
Kemudian dia berkata, "Jika demikian, maka radaah menempati
posisinya, dimana piring disifati dengannya.

Kata fasaafu bermakna waasi' (luas). Dikatakan, 'bait fasiih'
(rumah yang luas). Katafasaafrdanfayaah adalahsemakna. Di antara
mereka ada yang membacanya foWaak sebagai penekanan.

Maknanya, perempuan itu mensifati ibu dari suaminya memiliki
banyak alat-alat, perabotan, pakaian, harta yang melimpatr, dan rumah

FATIII'L BAARI _ 573



yang luas. Mungkin ini secara hakikatnya sehingga menunjukkan

kekayaan, dan mungkin juga sebagai kiasan akan banyaknya

kebaikan, kesejahteraan hidup, serta kebaikan pelayanan terhadap

tamu. Sebab mereka biasa mengatakan, 'fulan luas rumahnya', yakni

memuliakan kepada siapa yang singgah padanya. Dia menyebutkan

keberadaan mertuanya sebagai isyarat bahwa suaminya juga banyak

melimpahkan kebaikan kepada ibunya, disamping itu dia masih

tergolong belia, karena umunnya orang yang masih memiliki ibu

dengan sifarsifat seperti ini berada dalam usia yang cukup muda.

:*it Lt;; $; ,*3'J* 'aiei,, ,L): gri 'i., ui {:': g,i ;.t
(Anak laki-laki Abu Zar', apakah anak laki-laki Abu Zar' itu? Tempat

tidurnya seperti masal syathbah dan mengenyangknn baginya kaki

jafrah) Dalam riwayat Al Anbari ditambahkan, ',-#-:t Ifrl 4 i;-i)
{Ft Y Q @emuaskan dahaganya sedibit air susu kambing dan dia

berlagak memakai baju besi yang tipis). Adapun 'masal syathbah'

dikatakan Abu Ubaid, "Asal daripada 'syathbah'adalah sesuatu yang

menyangkut pada pelepah, yakni daun-daunnya, diambil darinya dua

kutub halus lalu dibuat tikar." Sementara Ibnu As-Sikkit berkata,

"Lafazh 'asy-syathbah' berasal dari tali-tali tikar." Menurut Ibnu

Habib, ia adalah kayu yang ditajamkan seperti al misallah (arum

besar). Ibnu Al A'rabi berkata, "Maksud 'masal syathbah' adalah

pedang yang dihunus (sulla) dari sarungqya. Tempat tidur yang

digunakannya untuk tidur sama seperti satu pedang terhunus, yakni

dari segi ukurannya yang kecil." Adapun menurut perkataan

kelompok pertama maka artinya sebesar daripada tali-tali tikar yang

dicabut sehingga tempatnya menjadi kosong. Kemudian menurut

perkataan Ibnu Al A'rabi berarti seperti sarung pedang.

Abu Sa'id Adh-Dharir berkata, "Perempuan ini

menyerupakannya dengan pedang terhunus yang berbentuk panjang

(syathab). Pedang-pedang Yaman semuanya berbentuk panjang.

Terkadang orang-orang Arab menyamakan laki-laki dengan pedang
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karena sisi badan mereka yang keras dan disegani, terkadang pula

karena ketampanan dan kesempurnaan penampilan, dan terkadang

karena posturnya yang menarik dan atletis." Az-Zatnal,hsyari berkata,

kata al masal adalah bentuk mashdar yang bermakna as-sall dan

ditempatkan pada posisi masluul (terhunus). Adapun maknanya

seperti pedang panjang terhunus."

Al Jafrah artinya anak kambing betina bila sudatr berusia empat

bulan dan telah berpisah dari induknya serta mulai mencari

rerumputan sendiri. Demikian dikatakan Abu Ubaid dan selainnya.

Ibnu Al Anbari dan Ibnu Duraid berkatq *Jafrah juga digunakan

sebagai nzlma bagi anak domba bila sudatr tumbuh gigi serinya." Al
Khalid berkata, "Al Jafrah adalatr anak kambing apabila perutnya

sudah besar."

'Al Fiiqah ' adalah apa yang berkumpul di kantong susu pada

masa di antara dua kali pemeratran. Al Ya'rah adalah kambing betina.

Katayamiisu artinyaberlagak (anglruh). Kemudian maksud, 'hilaq an-
natrah, yakni baju besi yang tipis atau pendek. Sebagian mengatakan

ia adalah baju besi yang lunak dan lembut. Ada pula yang mengatakan

ia adalah baju besi yang luas.

Ringkasnya, perempuan ini mensifati adak laki-laki Abu Zar'
sebagai orang yang memiliki postur tubuh bagus, tidak gendut dan

tidak kurus, sedikit makan dan minum, senantiasa berkecimpung
dengan alat-alat perang, berlaga di medan perang. Semua ini adalah

hal-hal yang dijadikan bahan pujian orang-orang Arab. Tampak
bagiku bahwa perempuan ini menyifati anak laki-laki Abu Zar' tidak
menjadi beban baginya, sebab ibu tiri umumnya merasa berat

mengurus anak suaminya dari perempuan lain. Namun, anak laki-laki
tidak membebani dirinya. Apabila anak laki-laki itu masuk ke rumah

ibu tirinya, maka dia tidak akan tidur sebentar, seperti lamanya pedang

dicabut dari sarunglya, kemudian dia terbangun. Demikian juga

pernyataannya, "Mengenyangkan baginya kaki jafrah", bahwa anak

laki-laki itu tidak butuh makanan yang ada pada ibu tirinya, apalagi
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mengambilnya. Bahkan kalau dia makan di sisi ibu tirinya, niscaya

hanya sedikit daripada makanan dan minuman yang dapat

menegakkan tulang Punggungnya.

* ,f: tiu., d Lr': gj 'd. (Anat perempuan Abu Zar" makn

apalrnh anak perempuan Abu zar' itu?). Dalam riwayat Imam Muslim

disebutkan, 'wa maa'sebagai ganti famaa"

ql ti,t ,Wi Li" (Taat kepada bapalcnya dan taat *epada

ibunya).Yaknidiaberbaktikepadakeduaorangtuanya.Dalam
riwayat Az-Zubair disebutkan, WF) Wl U':i (hiasan peluarganya

danistri-istrinya).Yaknibermalanamemperinda}rdiridengan
sebabnya. Kemudian dalam riwayat An-Nasa'i disebutkan , i;j(it';)

$ 4roron ibunya dan hiasan bapalotya) sebagai ganti' L* ft*tl
dikedua tempat itu. Lalu dalam riwayat Ath-Thabarani aiUtakan, ili

W\ A3:t 4i V\ sp@enveiuk mata bagi ibunva dan bapalotva

serta hiasan bagi keluarganya). Al Kadzi menanrbahkan dalam

riwayatnya dari Ibnu As-Sikkit, W.rS 'fui ftosongiubahnya)' Dalam

riwayat lain dikatakan, 'jlg; ,i';i i'SC 'ra!' we 'r;:;ir 
''1i?h;t$

'ir{f 
"ry 

,irli ie3 )gobi (totok yang langsing tubuhnya, melambai

selempangnya, montok badannya, indah matanya' mancung

hidungnya, anggun penampilannya, dan hidup dalam malonur)'

W.q -S2i 1U"*enuhi paluiannya)' Ini adatah kiasan akan

kesempurnaan kepribadian serta kelembutan tubuhnya'

q)awj(Membuatmarah[iriJtetangganya).Dalamriwayat

said bin Salamah yang dikutip Imam Muslim disebutkan, v.:a 'bi

(membunuh tetangganya). Kemudian dalam riwayat An-Nasa'i

dan Ath-Thabarani disebutkan, q)v hi (membuat bingung

tetangganya), dan dalam redaksi lain, ti';E 'Sj Tmembinasalwn
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tetangganya). Dalam riwayat Al Haitsam bin Adi, V.tV ?,,
(menimbullran tangis an t etangganya). Apabila dibaca' ubru maktany a

adalatr menangis karena dengki, dan jika dibaca 'ibru maka artinya
mengambil pelajaran darinya. Sementara dalam riwayat Sa'id bin

Salamah disebutkan, td.ti pj tatu para ulama berbeda pendapat

dalam cara pelafalannya, sebagian mengatakan ia menggunakan huruf
haberasalkata atlahbfir (kemolekan). Ada juga yang mengatakan ia

menggunakan huruf tfra'berasal dari kata al khairiyaft (kebaikan).

Maksud $E (tetangganya) di sini adalah madunya, atau

mungkin juga dipahami sebagaimana makna yang sebenarnya, karena

perempuan-perempuan bertetangga biasa melakukan hal-hal seperti

itu. Menguatkan pendapat pertama batrwa dalam riwayat Hambal

disebutkan, VsV ';j @an kecemburuan tetangganya). Kemudian

akan disebutkan perkataan Umar kepada Hafshah, tJL? irf lffr 1

* ?*t {LE (jangan kamu tertipu bahwa tetanggamu lebih cantik

dibandingkan dirimu), yakni Aisyah RA.

'Kosong jubahnya', artinya pakaiannya seperti yang kosong dan

tak berisi, karena pakaian itu tidak menyentuh tubuhnya sedikit pun.

Sebab bagian tengkuk dan kedua bahunya menghalangi pakaian itu
menyentuh bagian belakangnya. Sementara buah dadanya

menghalangi pakaian menyentuh bagian depan tubuhnya. Dalam
perkataan Ibnu Abu Uwais dan selainnya disebutkan, "Makna'kosong
jubahnya' adalah tipis bagian atas badannya. Sedangftan 'memenuhi
pakaiannya' artinya adalah montok bagian bawah tubuhnya. Iyadh
berkata, "Makna paling tepat dikatakan bahwa kedua bahunya padat

dan kedua buah dadanya tampak menonjol, mengangkat pakaiannya

sehingga tidak menyentuh tubuhnya, maka kain itu tampak seperti

kosong (tak berisi), berbeda dengan bagian bawah badannya.

Dalam riwayat Ibnu Al Anbari dikatakan, ff Jlt Ui ,pt ii'i.
'!At 

6raun naungannya, menepati janji, dan mulia dalam pergaulan),
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yakni dia baik dalam kehidupan berumah tangga dan mulia dalam

bertetangga. Hanya saja dia menyebutkan sifat-sifat ini meski yang

disifati adalah perempuan, karena hendak diserupakan dengan laki-
laki pada sifat-sifat ini. Atau mungkin juga dipahami dengan arti
'seseorang' atau'sesuatu'.

Az-Zamakhsyari berkata, "Mungkin sebagian periwayat

memindatrkan sifat-sifat ini dari anak laki-laki kepada anak

perempuan." Kemudian dalam penyebutan kebanyakan sifat-sifat ini
menjadi bantahan bagi Az-Zajjaj yang mengingkari seperti perkataan,

"Aku melewati laki-laki yang bagus wajahnya. Mentrrutnya, Sibawaih

menyendiri dalam memperbolehkan ungkapan seperti itu. Katanya

yang demikian tak diperkenankan karena termasuk menisbatkan

sesuatu kepada dirinya sendiri. Al Qurthubi berkata, "Az-Zajjaj
melakukan kekeliruan pada sejumlatr tempat; larangan, pemberian

alasan, penyalahan, dan klaimnya yang mengatakan syadz (ganjil)."

Padahal Ibnu Kharuf menyebutkan bahwa mereka yang berpendapat

seperti itu tak terhitung jumlatrnya. Bagaimana pula dipersalahkan

seseorang yang berpegang kepada riwayat shahih seperti yang

disebutkan pada hadits yang disepakati keshahihannya. Begitu pula

yang disebutkan mengenai sifat Nabi SAW, *Ul y3 (jari-jari

tangannya lcasar).

@:
Dalam riwayat Az-Zubair tidak disebutkan tentang anak laki-

laki Abu Zar', namun ia hanya menyebutkan sifat-sifat anak

perempuan Abu Zar'. Dengan demikian, semua sifat yang disebutkan

untuk anak laki-laki Abu Zar' menjadi sifat bagi anak perempuan Abu

Zar'. Akantetapi riwayat mayoritas lebih tepat dan sempurna.

Li': ej'e;-re ti ?\ ,fj \18 (Hamba sahaya Abu Zar', apakah

hamba sahaya Abu Zar' itu?). Dalam riwayat Ath-Thabarani

disebutkan, gti gJ?ro (pelayan Abu Zar'). Sementara dalam riwayat
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Az-Znbair, ?t: g] 4.s @udak Abu Zar'). Kata waliidjuga bermakna

pelayan dan digunakan untuk laki-laki maupun perempuan.

W 6-rb. a+ f Qidak pernah menyebarkan cerita tentang

kami). Yakni menggunakar lafazh 'tabtsiits', dalam riwayat lain

menggunakan lafazh, 'nabtsiits', dan keduanya adalah semakna.

Lafazh 'batstsul hadits' dan 'natstsul hadits' artinya

menampakkannya. Dikatakan bila menggunakan huruf 'nun' maka

untuk keburukan saja seperti disebutkan pada perkataan perempuan

pertama. Ibnu Al A'rabi berkata, "An-Natsaars adalah orang yang

menggunjing." Sementara dalam riwayat Az-Zlbair disebutkan, IJ

L-,* @o" tidak mengeluarkan).

# b-g '& It Qidak menggerogoti harta benda kami).

Yakni tidak menggerogotinya dengan kekhianatan dan tidak pula

menghabiskannya dengan pencurian. Demikian yang disebutkan

dalam Shahih Bukhari. Iyadh membacanya dalam riwayat Muslim
dengan lafazh, "tanqutsu". Dia berkata, "Disebutkan juga kata

'tanqiits ' sebagai mashdar yang tidak sesuai kaidah dasar, dan hal ini
dibenarkan seperti dalam firman Allah surah Aali Imraan ayat 37,
t3 6t$ t1:3i:t * ),&, 

q, q?i gara Tuhannya menerimanya

(sebagai nazar) dengan penerimaan yang baik, dan mendidihrya

dengan pendidikan yang baik). Kemudian dicantumkan dalam riwayat

Imam Muslim dari jalur sesudah ini dari Sa'id bin Salamah dengan

lafazh,'laa tunaqqirsz' sama seperti riwayat Bukhari."

Sementara Az-Zamakhsyari melafalkannya dengan

menggunakan huruf faa' sebagai ganti 'qaaf'. Lalu beliau berkata

dalam penjelasannya, "An-Nafats dan At-Tafl adalah semakna.

Maksud perempuan ini adalah mubalaghah (penekanan) dalam

membebaskan hamba sahaya Abl Zar' dari sifat khianat." Sekiranya

pernyataan ini benar maka kemungkinan salah satu riwayat dalam
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Shahih Bukhari menggunakan huruf qaaf-sepefti dalam riwayat Imam

Muslim-dan riwayat satunya lagi menggunakan huruf/a'.

Al Miirah' artinya bekal. Asalnya adalah sesuatu yang

didapatkan orang badui (dusun) dari orang perkotaan, lalu dia

membawanya ke tempat tinggalnya, untuk dimanfaatkannya bagi

keluarganya. Abu Sa'id berkata, "At-Tanqiits adalah mengeluarkan

apa yang terdapat di rumah keluarganya kepada orang lain." Ibnu

Habib berkata, "Maknanya adalah dia tidak merusaknya. Hal ini

dikuatkan riwayat Az-Ztbair dengan redaksi, * 'li @ia tidak

merusaknya).Imarn Muslim menyebutkan bahwa dalam riwayat Sa'id

bin Salamah menggunakan huruf/a' padaledua tempat itu. Kemudian

dalam riwayat Abu lJbaid dikatakan, ,P 1') (idak memindahkannya).

Demikian juga dalam riwayat Az-Znbair dari pamannyaymgbemama

Mush'ab. Abu Awanatr mengutip dengan kata, $ii 11 @ia tidak

berpindah). Sementara dalam riwayat Ibnu Al Anbari disebutkan, 't1
t
.:ii dan maknanya 'tidak merusak'. Asatnya dari kata 'al ghutsah'

artinya \ilaswas. Dalam riwayat An-Nasa'i disebutkan, $t & ,i
g* (tidak mencari-cari harta benda kami untuk dimakan). Lafazh

ini berasal dari kata 'al ifsyasy'yang berarti mencari-cari makan dari

sana sini. Dikatakan, 'fasysya maa alal khuwaan', artinya dia

memakan semua yang terdapat di periuk. Dalam riwayat Al
Khaththabi disebutkan, ry $:; * li @ia tidak merusak harta

benda kami dengan serusak-rusalotya). " Dia berkata pula, "Ia diambil

dari kata 'ghasyisy al khubz '(roti rusak). Maksudnya, diabagus dalam

menjaga dan memelihara makanan, dimana dia memberikannya dalam

keadaan segar, kemudian dia tidak melalaikannya dan tidak

membiarkannya rusak."

Al Qurthubi berkata, "Al Khaththabi menafsirkannya bahwa

pelayan Abu Zar' tidak merusak makanan yang dipanggang, bahkan

dia memeliharanya lalu memberikannya sebagai makanan secara
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bertahap." Pernyataan ini diikuti Al Maziri. Namun, pernyataan ini
hanya sesuai bila dikaitkan dengan riwayat yang dikutip Al
Khaththabi. Adapun menurut riwayat yang shahih adalah, "tidak
memenuhi", maka tak ditemukan kesesuaian. Bahkan maknanya dia
merawatnya dengan membersihkannya.

Kesimpulannya, riwayat yang pertama sama seperti pada

catatan sumber, yaitu q"i5 t:ig'ciii li \idak menggerogoti harta

benda kami), dan dalam riwayat Al Khaththabi, r4ji U} i;i l1
(tidak merusak harta benda kami dengan serusak-rusaknya), lalu
keduanya sepakat pada yang kedua dengan lafazh, t#3 #.9U li
(tidak memenuhi rumah lrami dmgan rentmputan). Akan tetapi

riwayat Al Khaththabi lebih selaras dengan irama kalimat.

*+;6 q. * lj (Tidak memenuhi nrmah trami dengan

rerumputan). Maksudnya, dia senantiasa merapikan rumatr dan

memberikan perhatian akan kebersihannya dengan membuang sampah

jauh dari rumah. Dia tidak hanya menyapu dan mernbiarkan sampatr

di sekitar rumatr bagaikan rerumputan. Dalam riwayat Ath-Thabarani

disebutkan, 'rF I.y sebagai ganti lfljlj, Kemudian dalam riwayat

Said bin Salamah yang dikutip Imam Bukhari secara mu'allaq
sesudah ini menggunakan huruf ghain, yang berasal dari kata al
ghasysltu' yang merupakan lawan dari pada 'mumi', yakni tidak

memenuhinya dengan khianat bahkan senantiasa melakukan nasihat.

Sebagian lagi berkata, "Ia adalatr kiasan akan sifat si pelayan

yang menjaga kehormatannya." Maksudnya, dia tidak memenuhi

rumah mereka dengan kotoran berupa anak-anak hasil zina. Ada pula
yang berkata,"la adalah kiasan akan sifatnyayangtidak menimbulkan
keburukan atau tuduhan bagi mereka." Az-Zamakhsyari berkata

sehubungan dengan kata lta'syiisyan', "Kemungkinan berasal dari

kata 'asysyasyat an-nakhlah, artinya pelepah kurma ini menjadi

sedikit. Maksudnya, pelayan tersebut tidak memenuhi rumah mereka

dengan mengurangi apa yang ada padanya."
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Dalam riwayat Haitsam dikatakan, t+;5 q?i'*S lt Qidak

pernah mengeluarkan pembicaraan trami). Asal kata 'taniitsah'

adalah tanah yang keluar dari sumur. Terkadang juga digunakan huruf

Da'sebagai ganti hurufiim. AlHarits bin Abi Utsamah menarnbatrkan

dari Muhammad bin Ja'far Al Warkani, dari Isa bin Yunus, d's-tb :Utt

L\': gJ'r5 ctfS $ 1l*yah berkata, "Hingga dia menvebut anjing

Abu Zar"). Demikian juga disebutkan Al Ismaili dari Al Baghawi

dari Al Warkani.

Al Haitsam bin Adi menambahkan dalam riwayatnya, g'1''i2

';k t gi: ,r:'rP w 
93': ,rj;w ii: ,s1i g A ,L't': ei? 6 i:3

rjio 6 ?3 i] Jo-iil! iTxt's;,ti 'sil'**'3i 
tt:4 cfi ,s1ti6 ls

",;;; g.ufirt *i ",;ie 
"J,vjt e l\: (ramu Abu Zar', apaknh tamu

Abu Zar' itu? Dalam kekenyangan, kepuasan, dan kenihnatan. Para

tukang masak Abu Zar', apakah para tuftang masak Abu Zar' itu?

Tidak lelah dan jenuh. Merekn mengangkat satu periuk dan

meletalrJran periuk lainnya, maka yang terakhir pun tergabung dengan

yang pertama. Harta Abu Zar', apakah harta Abu Zar' itu?

Didermal<an kepada para penuntut diyat dan diwakaJkan kepada

orang-orang yang meminta).

*') I t? :Uti (Dia berkata, "Abu Zar' keluar"'")' Dalam

riwayat An-Nasa'i, €*'U ef (t 
"tuor 

dari sisilat). Kemudian dalam

riwayat Al Harits bin Abu Usamah, q*'u t? "i (kemudian dia

keluar dari sisilal.

',raA;t qVi\ti (Dan bejana susu dikeluarkan saripatinya)' Kata

al authab bentuk jarnak dari kata wathb, artinya bejana air susu. Abu

Sa'id menyebutkan bahwa perubahannya menjadi authaab tidak sesuai

kaidalr tata bahasa Arab, karena kata yang mergacu padapolafa'lan

maka jamaknya tidak bisa mengarnbil pola af'aal, bahkan mesti

mengacu pada pola fi'aal." Pernyataan ini ditanggapi Al Khalil,
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menurutnya jarnak wathb adalah withaab dan authaaD. Terkadang

kata fard juga diubah dalam bentuk jarnak menjadi afraad, maka

gugurlatr pembatasan yang dikatakan Abu Sa'id. Hanya saja patut

diakui bahwa menurut kaidah, kata yang mengacu pada pola fa'lan
hanya sedikit sekali yang jamaknya mengambil pola 'af'al', bahkan

yang banyak adalah fi'aal dan fr'uul. lyadh berkata, "Aku melihat

dalam riwayat Hamzah yang dikutip An-Nasa'i menggunakan kata,

wal ithaab, yakni tanpa mencantumkan huruf waw di tengahnya. Jika

riwayat ini akurat, maka huiruf waw yang dimaksud telah diganti huruf
hamzah, sebagaimana kata wikaafmereka rubah menjadi ikaaf."

Ya'qub Ibnu As-Sikkit berkata, "Maksudnya, Abu Zar' keluar

dari rumahnya lebih awal di pagi hari saat para pelayan dan budak-

budak berada dalam kesibukan mereka. Perempuan ini menyebutkan

dalam perkataannya tentang banyaknya kebaikan di rumahnya dan

banyaknya air susu yang mereka miliki. Mereka mempunyai
persediaan susu yang mirmpu mencukupi kebutuhan dan bahkan

tersisa hingga diolah menjadi keju. Mungkin juga maksudnya, Abu
Zar' kel,ur dari sisinya di puncak musim semi." Saya (Ibnu Hajar)

katakan, seakan-akan sebab penyebutan kalimat ini sebagai alasan

yang mendorong Abu Zar' melihat perempuan tersebut dalam kondisi

seperti itu, yakni dia baru saja minum susu hingga kelelahan lalu

merebahkan dirinya beristirahat, maka Ab:u Zar' melihatnya dalam

kondisi demikian.

i$U q ptJi qAif l'# (Oio bertemu seorang perempuan

bersama dua analorya seperti dua macan kumbang). Dalam riwayat

Ath-Thabarani disebutk *, i-{ii€ 9q! $ 'ai;1 
V;.0 (dia melihat

seorang perempuan bersama dua analorya seperti dua macan

lambang). Kemudian dalam riwayat Ibnu Al Anbari, i:Pg $eperti

dua burung pemangsa). Sementara dalam riwayat Al Kadzi, di3li
(seperti dua anak singa). Lalu dalam riwayat Ismail bin Abi Uwais,

f;;4 C;3 isrit (keduanya berjalan dan keduanya cantik serta
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molek). Faidah penyebutan sifat kedua anak ini untuk mengingatkan

sebab-sebab pernikahan Abt Zaf dengan perempuan itu, karena para

lelaki Arab lebih suka menikahi perempuan-perempuan yang subur.

Oleh sebab itu, Abu Zar' rcrtarik menikahi perempuan yang dimaksud

ketika dia melihatnya. Dalam riwayat An-Nasa'i disebutkan, ?l $ tStl

g?'^b (ternyata dia mendapati ibu daripada

Keberadaan kedua anak ini yang masih kecil

sebagai isyarat akan usia keduanya yang masih

yang baik.

dua qnak kecil).

sengaja disebutkan

kecil dan akhlaknya

Semua riwayat sepakat menyebutkan bahwa kedua anak itu

adalah anak perempuan tersebut, kecuali riwayat Abu Muawiyah dari

Hisyam, dia berkata, AtVi W *";A ,P 'i (dia melewati seorang

perempuan bersama kedua saudaranya). Iyadh berkata, "Ditakwilkan
bahwa yang dimaksud keduanya adalah anaknya, hanya saja

diposisikan seperti kedua saudaranya dari segi keindahan dan

kesempurnaan tubuh. Kalau pun dipahami sebagaimana makna

zhahimya, maka lebih menunjukkan usianya yang muda. Hal ini

dikuatkan dengan perkataannya dalam riwayat Ghundar, ig *P, *
(dia melewati perempuan yang masih muda)." Namun, sebenamya

Ghundar tidak meriwayatkan hadits ini. Bahkan ia adalah riwayat Al
Harits bin Abi Usamah dari Muhammad bin la'far (Al Warkani), dan

Al Harits Muhammad bin Ja'far tidak sempat bertemu Ghundar.

Asumsi bahwa yang dimaksud adalah Al Warkani yaitu bahwa

Ghundar tidak memiliki riwayat dari Isa bin Yunus. Al Ismaili

meriwayatkannya dari Al Baghawi dari Muhammad bin Ja'far Al
Warkani, tetapi tidak menyebutkan redaksinya. Keberadaan kedua

anak itu sebagai saudara perempuan tersebut menunjukkan bahwa usia

perempuan itu masih sangat muda masih perlu ditinjau kembali, sebab

mungkin keduanya hanya saudara sebapak yang dilahirkan setelah dia

sendiri berusia cukup tua dan merawat saudara-saudaranya, maka

pernyataan itu tidak menunjukkan bahwa dia masih muda. Kemudian
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pernyataan 'kedua anak itu adalah saudaranya' dan 'keduanya adalah

anaknya' mungkin dikompromikan dengan mengatakan, ketika dia
melahirkan anaknya, saat ifu ibunya sedang menyusui, maka dia pun
menyusui keduanya.

f6i 6k, tL;", b gW (Keduanya bermain dari bawah

pinggulnya dengan dua delima). Dalam riwayat Al Harits disebutkan,

W::; * g4 @ari bawah jubahnya), Sementara dalam riwayat Al

Haitsam, 6)b #',y (dari bawah dadanya). Abu Ubaid berkata,

"Maksudnya, perempuan itu memiliki bokong cukup besar, apabila
dia terlentang maka bagian belakangnya terangkat dari lantai hingga,
terdapat ruang di bawahnya, dan dapat dilewati buah delima." Dia
berkata pula, "Sebaglan orang memahaminya dengan arti buah dada,
rurmun ini tidak tepat." Dia mengisyaratkan dengan perkataannya
kepada pernyataan Ismail bin Abi Uwais. Perkataan Abu Ubaid
didukung keterangan dalam riwayat Abu Muawiyah, p;iAi 6:
il P b nYt -'"J' 

'u tF w'u w lvr-'ut:t w;t aui 6ra
terlentang di atas tenglarlorya, bersama kedua anak itu dua delima
yang mereka lemparkan melalui bagian bawah badannya, lalu buah
delima itu keluar di sisi badannya yang sebelah, hal ini disebabkan
pinggulnya yang cukup besar).

Akan tetapi Iyadh cenderung menguatkan penakwilan 'dua
delima' dengan arti 'buah dada yang besar'. Alasannya bahwa redaksi
Abu Muawiyah ini tidak mirip perkataan Ummu Zar'. Dia
menegaskan, "Barangkali ia hanya perkataan sebagian periwayat dan

disebutkan sebagai penafsiran 
-menurut 

dugaannya- lalu dia
memasukkannya dalam hadits. Jika tidak, maka sesungguhnya orang
Arab tidak biasa memberi mainan berupa delima kepada anak-anak,

lalu anak-anak itu melemparkan dari bagian bawah badan ibu-ibu
mereka, dan apa pula yang menyebabkan perempuan itu untuk
terlentang hingga kedua anak tadi berbuat demikian, dan laki-laki pun
melihatnya dalam kondisi seperti ilu. Bahkan yang lebih tepat makna
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perkataannya, 'keduanya bermain di bagian pinggulnya atau dadanya',

bahwa kedua anak itu berada di pangkuannya atau di sampingnya.

Mengenai penyamaan 'buah dada' dengan 'delima' terdapat isyarat

akan usianya yalg masih sangat muda, karena buah dadanya belum

membesar." Apa yang ditolak olehnya sebenarnya tidak tertutup

kemungkinan dibenarkan. Masalah penafian kebiasaan orang Arab

berbuat demikian memang dapat diterima, tetapi dari mana dia

memastikan bahwa yang demikian tidak terjadi secara kebetulan. Bisa

saja ketika hendak berbaring, perempuan itu memberikan delima

untuk dipermainkan kedua anaknya, supaya keduanya sibuk bermain

sehingga dia bisa beristirahat, lalu kebetulan kedua anak ini bermain

menurut cara yang disebutkan. Mengenai sebab yang membuatnya

terlentang sudah saya kemukakan kemungkinan bahwa dia kelelahan

setelah mengeluarkan saripati susu. Perkara demikian bisa saja terjadi
pada seseorang, lalu dia berbaring di tempat yang tidak semestinya.

Hukum asalnya tidak ada perkataan periwayat yang dimasukkan

dalam hadits seperti dikhayalkannya. Meski demikian, pilihan Iyadh

bahwa maksud 'delima' adalah 'buah dada' adalah lebih tepat, karena

yang demikian bisa menggambarkan usia perempuan itu yang masih

sangat muda.

tlt*Jt ,* (Dia menceraikanlnt dan menikahinya). Dalam

riwayat Al Harits disebutkan, # 'r;Jabtl (dia tertarik kepadanya

dan menceraikanlal. Kemudian dalam riwayat Abu Muawiyah

disebutkan, L\:i ?i 
'-ib ,? e) Jj C V!r" ?') i Wn (Abu zar'

meminangnya dan menikahinya, lalu perempuan itu senantiasa

mempengaruhinya hingga dia menceraikan Ummu Zar'). Kedua

riwayat ini memberikan faidah tentang faktor yang menyebabkan Abu

Zar' rnenikahi perempuan lain dan juga sebab sehingga dia

menceraikan Ummu Zar'.

y'zj e;JJ.'*k; (Sesudah itu, aku menikahi seorang laki-laki).

Dalam riwayat An-Nasa'i, ':?i |tU. ki C,*o latcu pun mengganti,
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dan semua pengganti adalah buta sebelah). lni adalatr peribahasa

yang maknanya pengganti segala sesuatu umurnnya tidak bisa

menempati posisi yang digantikan, bahkan lebih rendah darinya.

Maksud 'buta sebelatr' adalah cacat. Tsa'lab berkata, "Kata al a'war
(buta sebelah) artinya semua yang rendah. Seperti dikatakan,

kalimatun 'auraa', artinya perkataaan yang buruk. Namun yang

demikian hanya berlaku secara umum, maka Ummu Zar'
mengabarkan bahwa suaminya yang kedua tidak dapat menggantikan
posisi AbuZar'.

t-i (Yang baik). Maksudnya, dia tergolong orang-orang

terkemuka di antara mereka dalam hal ketampanan dan postur tubuh.
Kata 'as-sariiy'pada segala sesuatu adalah yang terbaiknya. Adapun
Al Harbi menafsirkannya dengan arti dermawan. Kemudian dalam

riwayat Az-Zt$ur disebutkan,t-i tlt (pemudayang baik).

t-* q't (Menunggang yang tak ienal letah).Ibnu As-Sikkit

berkata, "Maksudnya, kuda yang terbaik." Dalam riwayat Al Harits
disebutkan,*;* *?'$j (menunggang laila Arab). Kemudian dalam

riwayat Az-Zubair disebutkan, q?i L,j 6uaa a,waj). Dinisbatkan

kepada a'waj, yaitu kuda terbaik yang drjadikan permisalan oleh
bangsa Arab. Kuda ini dimiliki suku Kindah, kemudian bani Salim,
lalu bani Hilal. Ada juga yang mengatakan ia adalah milik bani Ghani.
Sebagian lagi mengatakan ia milik bani Kilab. Namun, semua kabilah
ini datang setelah Kindah bin Qais. Ibnu Khalawaih berkata, "Ia
dimiliki oleh sebagian raja Kindah, lalu dia memerangi suatu kaum
dari suku Qais, mereka pun berhasil membunuhnya dan mengambil
kudanya." Pendapat lain mengatakan, kuda itu telah ditunggangi di
saat belum cukup urnllr, maka dia pun menjadi bengkok (a'waj) dan

besar dalam kondisi demikian. Kata 'asy-syarii' bermakna sesuatu

yang berjalan tanpa pernah merasa lelah. Jika dikatakan, 'syaraa ar-
rajulu fii Amrihi ', artinya laki-laki itu terperangkap dalam urusannya.
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Dikatakan juga, 'syaraa al barq', artinya kilat terus menyambar-

nyambar.

&, bb (Dan mengambil khathiyan). Dinisbatkan kepada

khath, yang merupakan sifat bagi tombak. Dalam riwayat Al Harits,

b *:t Vli 6ia mengambil tombak khaththiya). At Khath adalatr

tempat di pinggiran Bahrain yang merupakan tempat memproduksi

tombak. Konon asalnya dari India, lalu dibawa ke Khath. Pendapat

lain mengatakan, pada masa purbakala ada perahu yang memuat

tombak, lalu perahu ini terdampar di wilayatr Khath, dan di sanalatr

tombak-tombak itu diturunkan, aktrirnya tombak-tombak itu

dinisbatkan kepada tempat tersebut. Ada juga yang berkata,

"sesungguhnya tombak-tombak bila berada di daerah pantai, maka

akan menjadi seperti khath (garis) antara daratan dan lautan, karena

itulah dinamakan 'khaththiyyafr'." Sebagian berkata, "Khath adalah

tempat tumbuhnya (kayu) untuk tombak." Namun menurut Iyadh

pendapat ini tidak benar. Lalu ada yang berkata, "Khath adalah

wilayah pesisir, dan semua daeratr pesisir disebut Khath."

dib (Menggiring). Maknanya, ia membawanya ke tempat

hewan temak bermalam. Ibnu Abu Uwais berkata, "Maknanya, dia

melakukan peperangan dan mendapatkan rampasan, lalu dia datang

membawa unta yang sangat banyak."

'rp (Untukku). Dalam riwayat Ath-Thabarani disebutkan, Ct)ii

d ,* (dia menggiring ke rumahht).

rTii (unta-unta). Ia adalah kata jamak yang tidak memiliki

bentuk tunggal, dan kata ini khusus untuk unta. Terkadang juga

digunakan untuk semua hewan ternak jika di sana terdapat unta.

Dalam riwayat yang dikutip Iyadh disebutkan, "ni'aman", yakni

bentuk jarnak dari kata ni'mah (nikmaQ. Namun yang lebih masyhur

adalatr versi pertama.

a.
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t-l gang banyak). Seseorang dinamakan 'ats-tsariy' jika dia

memiliki harta yang banyak, berupa unta dan selainnya. Dikatakan,
' ats raa fulaan ful aanan', artinya fu lan memberikan harta yang banyak
kepada si fulan. Penyebutan 'tsariltyan' meski yang disifati dalam
bentuk mu'annats (enis perempuan), karena memperhatikan
kesesuaian irama kalimat, sebab semua kata mu'annats tidak asli,
maka boleh disifati dengan kata 'mudzakkar'(enis laki-laki) maupun
mu' annats' (enis perempuan).

#.tl ,y b g,rlrZli (Dia memberikan kepadaht dari setiap yang

datang di sore hari). Dalam riwayat Muslim disebutkan, 14.15

(sembelihan), yalrrri yang disembelih. Maknanya, dia memberiku dari
setiap yang disembelih berpasang-pasangan. Dalam riwayat Ath-
Thabarani disebutkan,iX.L ,y'U (dai setiap yang diternakkan).Kata

' as - s a a' imah' artinya hewan yang di gembalalcan.

*jj @asangan). Yakni, sepasang dari setiap hewan yang

digembalakan. Kata 'zauj'(pasangan) terkadang digunakan untuk dua
dan juga untuk satu. Maksud Ummu Zar' dengan pemyataannya ini
untuk menggambarkan banyaknya apa yang diberikan suaminya yang
kedua, dimana dia memberikan yang berpasangan.

{ni eyt ,gi: ii ;g ,,Sti (Dia berkata, "Makanlah wahai

Ummu Zar', dan berilah makanan keluargamu"). Yakni pererat
hubungan dengan mereka dan berikan kepada mereka makanan ini.
Ringkasnya, IJmmu Zar' mensifati suaminya yang kedua ini dengan

kepemimpinan, keberanian, keutamaan, dan kedermawanan, karena
dia membolehkan Ummu Zar' makan apa yang dia sukai dari
hartanya, sekaligus diperkenankan menghadiahkan apa saja kepada
keluarganya sebagai wujud penghormatan kepadanya. Meski
demikian, Ummu Zx' menganggap semuanya tidak punya nilai apa-

apa dibandingkan Abu Zar'. Hal itu karena .Lbu Zar' adalah suami
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pertamanya, maka kecintaannya telah terpatri dalam hati, seperti

dikatakan, "Tidak ada cinta sejati kecuali untuk kekasih pertama."

Abu Muawiyah menambahkan dalam riwayatnya, "ht V\'F
'dt+ j ,4s ii d. Jt) ,C. *t 4;i ,'J';ri U;gi U-i q;i'a 7i
aS $),i (lalu dia dinikahi laki-taki lain dan dimuliakan pula. Maka dia

berkata, "Dia telah memuliakanku dan melahtkan untukku", lalu dia

berkata di bagian akhir hadits itu, "Sekiranya semua itu
difumpulkan...").

t .,. .'.a'q;:,+ 
.1,lr :i:Jti (Dia berkata, "Kalau aku mengumpulkan...").

Dalam riwayat Al Haitsam disebutkan, k CU; |i# (Aku

mengumpulkan yang demikian itu seluruhnya). Dalam riwayat Ath-

Thabarani disebutkan, .lbi C. &i rii .16 i, Uil (Aku berkata,

" Sekiranya semua ini dikumpulknn pada yang terkecil ... ").

. ,;€ $ 1S"gA" sesuatu). Dalam riwayat An-Nasa'I disebutkan,

S+JrJt gemuayang).

gor;i (Diberikannya kepadaku). Dalam riwayat Muslim

disebutkan, €sj,i (diberikan kepadaku).

Lti gj P: ';:"1 g. t (Tidak mencapai beiana terkecil Abu

Zar'). Dalam riwayat Ibnu Abi Uwais disebutkan, €j()'uiSiX ti

gT) fu*cal,a tidak akan memenuhi satu bejana dari bejana-bejana

Abu Zar'). Kemudian dalam riwayat An-Nasa'i disebutkan , ,q'dX. t
(tidak mencapai bejana). Lalu dalam riwayat Ath-Thabarani

disebutkan , ?\) d,i *,t1'n :t: *i e'^A;$ b r*1 ,d ,V '.i:+ Y
'rri, \i (sekiranya alru mengumpulkan segala sesuatu yang aku

dapatkan darinya, lalu alu memasukknn pada salah satu bejana Abu

Zar', niscaya tidak akan memenuhinya). Sesungguhnya bejana tidak

mampu menampung apa yang dia sebutkan dari jenis-jenis
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kenikmatan. Namun tampak bagiku untuk mematrami hadits pada

makna yang tidak mustahil, yaitu mungkin dipahami bahwa semua

yang diberikan suami kedua secara keseluruhan jika dibagi waktu
sampai datang peperangan niscaya bagian setiap harinya tidak akan

memenuhi bejana terkecil Abu Zar', sebab Ab:u Zar' memasak
padanya setip hari terus-menerus tanpa mengurangi atau

menghentikannya.

Pt * in' ,p ), Jfi i'6 ,4b cj'6 g*yoh bertrata,

"Rasulullah SAW bersabda..."). Dalam riwayat At-Tirmidzi
disebutkan, 'j-'t * ii' 

"b 
.lrr Jyt \) )uifiasuluttah SAtl

bersabda kepadalar). Al Kadzi menambatrkan dalam riwayatnya, I
,ib (Ya Aisy). Kemudian dalam riwayat Ibnu Abu Uwais, 'eJ,te 6-(Ya

Aisyah).

,$ 'Cg (Aku bagimu). Dalam riwayat An-Nasa'i, il 'ul?i

(maka alru bagimn). Sementara dalam riwayat Az-Zubur, *lS Vt6*u

bagimu). Ini merupakan penafsiran maksud kata, lantu (aku), seperti

disebutkan ketika menafsirkan firman Allah SW, iif 'P'€ (kamu

adalah sebaik-baik umat), yakni kamu adalatr sebaik-baik umat. Di
antaranya pula firman-Nya, ,t|.rt d o€ V @dapun orang yang

berada di ayunan). yakni siapa yang berada di ayunan. Mungkin juga
kata 'lruntu'di sini dipahami sebagaimana yang sebenarnya (yakni
menunjukkan kejadian masa lampau), namun yang dimaksudkan

adalah kesinambungan, seperti firman Allah, *: t::* ltt o€i pon

Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang). karena maksudnya

adalah penjelasan masa lampau secara global, yakni aku sejak dahulu
berada dalam ilmu Allah.

L\') ?\ ?\') dJg geperti Abu Zar' terhadap (Jmmu Zar'in). Al

Haitsam bin Adi menambahkan, :il! p?t e L|jrt iifi' ,,9

(dalam hal penyatuan dan pemenuhan janji buknn dalam perpisahan
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dan pengusiran). Az-Zubair menarnbatrkan di bagian akhimya,

,lrtLi I jf: qlla hronya saja dia menceraikannya dan aht

menceraiknnmu). Serupa dengannya dalam riwayat Ath-Thabarani.

An-Nasa'i menambahkan dalarn riwayatnya dan juga Ath-Thabarani,

i3 ,fj b ? ui',); lt'lrl | ,iao is l,txvoh berkata, "tuahai

Rasulullah, bahkan engknu lebih baik daripada Abu Zar"'). Pada

bagian awal riway at Az-Ztbair disebutk*, €( 
'U d.? U\ i?: gr\

?33'?\ l':: (d"*i bapak dan ibuku, sungguh engkau bagiku lebih baik

daripada Abu Zar' terhadap Ummu Zar'). Seakan-akan beliau SAW

mengatakan hal itu untuk menyenangkan dan menentramkan hati

Aisyah serta menghapus kesalatrpahaman dari keumuman

penyerupaan terhadap semua keadaan AbuZar', karena tidak ada yang

dicela wanita pada diri AbnZar' selain hal itu, maka Rasulullah SAW

menegaskan perbedaannya dengan Abu Zar', lalu Aisyah RA
memberikan jawaban tentang keutamaan dan ilmunya.

Catatan:

Dalam riwayat Abu Ya'la dari Suwaid bin Sa'id dari Sufyan bin

Uyainatr dari Daud bin Syabur dari Umar bin Abdullah bin Urwah

dari kakeknya (Urwah) dari Aisyah, bahwa dia menceritakan dari

Rasulullah SAW, tentang Abu Zar' dan Ummu Zar', lalu dia

menyebutkan sya'ir Abu Zar' tentang Ummu Zar'. Demikian yang

disebutkan, tanpa mengutip redaksi. Namun, saya belum menemukan

sya'ir yang dimaksud, pada satupun jalur-jalurnya. Abu Awanah

meriwayatkan dari Abdullah bin Imran dan Ath-Thabrani dari jalur

Ibnu Abi l-Imar, keduanya dari Ibnu Uyainah, melalui sanadnya, tanpa

menyebutkan redaksinya.
:.1. ,. tLA, i r=t- Jti (Sa'id bin salamah berkata). Dia adalah Ibnu

Abi Al Hisyam. Dia berasal dari Madinah dan berstatts shaduuq
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(dipercaya). Dia tidak memiliki riwayat dalam Shahih Bukhari selain

di tempat ini.

fr:l, i6 (Hisyam berkata). Dia adalah Ibnu Urwah. Imam

Muslim mengutip riwayat ini dengan sanad yang maushul dari Al
Hasan bin Ali, dari Musa bin Ismail, darinya tanpa menyebutkan

redaksinya secara lengkap, dan dia berkata, "Tidak memenuhi

mantelnya, sebaik-baik perempuannya, dan membunuh tetangganya. "
Lalu dia berkata, "Tidak menggerogoti harta benda kami." Dia berkata

pula, "Dan dia memberiku dari setiap yang datang di waktu sore".

Inilah yang disitir Imam Bukhari pada perkatiuulnya, " Q.';zil;i ti
t,it#i,i" Para ulama berbeda dalam pelafalannya. Sebagian

menyebutkan dengan huruf 'ghain' dan ada juga yang membaca

dengan huruf 'ain' sebagaimana yang telatr dipaparkan. Abu Awanah

menyebutkan dalam kitab Shahihnya dan Ath-Thabarani (secara

panjang lebar) melalui sanadnya, dan keterangannya sesuai riwayat

Isa bin Yunus. Saya pun telah mengisyaratkan perbedaan-perbedaan

dalam riwayatnya pada pembatrasan yang lalu.

Al Jiyani menyebutkan batrwa dalam riwayat Abu Zaid Al
Marwazi disebutkan, "Sa'id bin Salamah berkata, diriwayatkan dari

Abu Salam*r, 'wa asysyasya baitana ta'syiisyan'(memenuhi rumah

kami dengan rerumputan)." Namun, riwayat ini keliru dari segi sanad

maupun matan. Adapun yang benar, "walaa tu'asysyisy". Musa

berkata, "Sa'id menceritakan kepada kami, dari Hisyam."

,11 fui dur'#,i |@. i,i,t yt * I Sti 1.ttu Abdittah

berkata: Sebagian mereka berkata, 'fa ataqammah" yalcni

menggunakan huruf 'mim', dan ini yang lebih shahih). Abu Abdillah
yang dimaksud adalah Imam Bukhari. Hal ini menjelaskan bahwa

yang tercantum pada naskatr aslinya adalah 'ataqannah', yakni

menggunakan huruf 'nun'. Periwayat yang mengutip dari Isa bin
Yunus dengan kata, 'ataqammah'di antaranya adalah An-Nasa'i, Abu
Ya'la, Ibnu Hibban, Al Jauzaqi, dan selain mereka. Demikian juga
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tercantum dalam riwayat Sa'id bin Salamah yang dikutip pada riwayat

Abu Llbaid.

Pelaiaran vans dapat diambil.

l. Seseorang harus memperlakukan istrinya dengan lembut dan

membatras hal-hal yang mubatr selama tidak menghantarkan

kepada perkara terlarang.

2. Seorang laki-laki sesekali boleh bersenda gurau dan bercanda

dengan istri serta mengungkapkan kecintaan kepadanya, selama

tidak mengakibatkan kerusakan, seperti sikap istri yang malah

menj auh atau berpaling.

3. Larangan membanggakan diri dengan sebab harta dan

memperbolehkan menyebut keutamaan dalam urusan-urusan

agaffLa.

4. Seorang laki-laki boleh mengabarkan kepada keluarganya

tentang gambaran keadaannya, dan mengingatkan mereka akan

hal itu, khususnya bila tampak faktor-faktor yang telah menjadi

tabiat mereka seperti mengingkari kebaikan.

5. Perempuan boleh menyebutkan kebaikan suaminya.

6. Seorang laki-laki boleh memuliakan sebagian istrinya meski ada

istri-istri yang lain. Namun, yang demikian diperbolehkan bila

terhindar dari kecenderungan berlebihan yang menimbulkan

perbuatan dosa. Pada pembahasan tentang hibah sudah

disebutkan keterangan yang membolehkan suami

mengkhususkan sebagian istri dengan pemberian dan

kelembutan selama istri lain telah mendapatkan pula hak-

haknya.

7. Suami boleh berbicara dengan istrinya pada selain giliran

istrinya tersebut.
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9.

10.

11.

12.

13.

t4.

Boleh menceritakan kejadian-kejadian umat terdahulu dan

membuatnya sebagai permisalan untuk diambil pelajaran.

Boleh menyenangkan diri dengan menyebutkan cerita-cerita

unik dan ganjil untuk memberi semangat bagi jiwa.

Anjuran bagi kaum perempuan untuk setia terhadap suami-

suami mereka dan membatasi pandangan pada mereka saja serta

mensyukuri perbuatan baik mereka.

Perempuan boleh menyebutkan sifat suaminya yang diketahui

berupa kebaikan maupun keburukan.

Boleh berlebihan dalam menggambarkan sesuatu, namun ia

berlaku apabila tidak menjadi kebiasaan, karena jika demikian

bisa mengurangi penghargaan orang lain.

Perlu adanya penafsiran atas perkara-perkara global yang

disampaikan seseorang, baik dengan menanyakannya atau

dijelaskan lansung oleh pembawa berita.

Seseorang boleh menyebutkan aib pada orang lain jika
bermaksud menjauhkan diri dari aib tersebut, dan ini tidak

tergolong sebagai ghibah (menggunjing), demikian dikatakan

Al Khaththabi. Namun pernyataan ini disanggah Abu Abdullah
At-Taimi (guru daripada Iyadh), bahwa penetapan dalil
demikian bisa diterima sekiranya Rasulullah SAW sendiri

mendengar perempuan dalam kisah itu, lalu beliau merestuinya.

Adapun sekadar kisah mereka yang tidak ada, maka tidak

seperti itu. Bahkan ini sama seperti orang yang mengatakan,

'Ada seseorang yang buruk'. Menurut saya, mungkin ini yang

dimaksud Al Khaththabi sehingga tidak ada sanggahan baginya.

Al Maziri berkata: Sebagian mereka berkata, "Beberapa

perempuan dalam kisatr ini menyebutkan tentang suami-suami

mereka dan hal-hal yang tidak disukai para suami mereka, tetapi

ini tidak termasuk ghibah (menggunjing), karena mereka tidak
dikenal baik." Al Madziri berkomentar, "Hanya saja legitimasi
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seperti ini dibutuhkan jika orang yang diceritakan kepadanya

kisah ini mendengar langsung perkataan perempuan-perempuan

itu dalam menggunjing suami-suami mereka, lalu dia

menyetujui mereka dalam hal itu. Adapun jika tidak demikian,

yaitu Aisyah menceritakan kisah tentang perempuan-perempuan

yang tidak diketahui serta tidak ada, maka sesungguhnya tidak

butuh pada pemyataan di atas. Sekiranya seorang perempuan

menyebutkan sifat-sifat suaminya yang tidak disukai suami

untuk disebarkan, maka itu adalah ghibah yang diharamkan bagi

yang mengucapkannya dan mendengarkannya, kecuali bila

dalam konteks pengaduan di hadapan hakim. Hal ini berlaku

pada diri individu tertentu. Adapun individu yang tidak

diketatrui maka tidak dilarang mendengarkan kisatr tentang

mereka. kecuali jika tokoh kisatr mengetahui bahwa salatr satu

yang mendengar kisahnya mengetahui jati dirinya. Kemudian

para lelaki yang disebutkan dalam kisah itu adalah orang-orang

yang tidak dikenal, tidak diketahui diri-diri mereka terlebih lagi

nama-nirma mereka. Disamping itu, tak ada keterangan

perempuan-perempuan ini masuk Islam sehingga harus

diterapkan hukum-hukum Islam pada mereka. Dengan

demikian, hadits ini tidak dapat dijadikan dalil atas apa yang

disebutkan.

Hadits ini menguatkan pandangan mereka yang tidak menyukai

menikahi perempuan janda, karena Ummu Zar' mengakui

kebaikan suaminya kedua sesuai kemampuannya, meski

demikian dia tetap menilainya sedikit dibandingkan suami

pertama.

Kecintaan dapat menutupi perlakuan buruk, karena meskipun

Abu Zar' telah melakukan perbuatan buruk terhadap Ummu

Zar' dengan menceraikannya, namun hal ini tidak

menghalanginya menggambarkan kebaikannya secara

berlebihan. Pada sebagian jalur hadits ini disebutkan isyarat

15.

16.
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17.

penyesalan Abu Zar' karena menceraikan Ummu Zar'. Dia
bahkan menggubah sya'ir untuk mengabadikan hal itu. Dalam

riwayat Umar bin Abdullatr bin Urwah dari kakeknya dari

Aisyah bahwa dia menceritakan dari Nabi SAW tentang Abu
Zar' dan Ummu Zar', lalu dia menyebutkan sya'ir Abu Zar'
terhadap Ummu Zar'.

Boleh menyebutkan sifat-sifat perempuan dan keindatran

mereka kepada kaum laki-laki, tetapi hal ini berlaku jika
perempuan yang dimaksud tidak diketahui. Adapun yang

terlarang dalam perbuatan ini adalah menyebutkan sifat

perempuan tertentu di hadapan laki-laki, atau menyebutkan

bagian tertentu dari tubuhnya yang tidak boleh dilihat secara

sengaj a oleh laki-laki.

Penyerupaan tidak mengharuskan kesamaan secara mutlak

antara yang diserupakan, berdasarkan sabda Nabi SAW, "Aktt

bagimu seperti Abu Zar'." Maksudnya adalah apa yang

dijelaskan dalam riwayat Al Haitsam, yaitu tentang

penyatuan..., bukan dalam semua yang disifatkan kepada Abu
Zar' berupa kekayaan yang melimpah, anak, pelayan, serta

selain itu, dan apa-apa yang tidak disebutkan tentang urusan

agama.

Kiasan dalam perkara talak (cerai) tidak menghasilkan

perceraian kecuali pelakunya mengiringi dengan niat cerai,

sebab Nabi SAW menyerupakan dirinya dengan Abu Zar',
sementara Abu Zar' telah menceraikan istrinya, namun perkara

ini tidak berkonsekuensi terjadinya perceraian, karena Nabi
SAW tidak menghendakinya.

Boleh meneladani orang-orang yang memiliki keutamaan di
antara umat-umat terdahulu, sebab Ummu Zar' mengabarkan

tentang kebaikan suaminya dan Nabi SAW berpegang

kepadanya. Demikian dikatakan Al Muhallab. Namun,

perkataannya disanggah oleh Iyadh. Ringkasnya, redaksi hadits

18.

19.

20.
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itu tidak menyebutkan bahwa Nabi SAW mengikutinya, bahkan

beliau hanya mengabarkan kepada Aisyatr bahwa

keberadaannya di sisinya sama seperti keadaan Abu Zar'

terhadap Ummu Zar'.

Dibolehkan mengucapkan kalimat, 'Demi bapak dan ibuku',

dan artinya adalah bapak dan ibuku sebagai tebusan. Penjelasan

masalatr ini lebih detail akan diulas pada pembahasan tentang

adab.

Boleh memuji seseorang di hadapannya jika diketahui tidak

merusalrrya.

Boleh mengucapkan kalimat, 'ar-rafaa' wal baniin' (semoga

sejatrtera dan banyak keturunan) bagi siapa yang akan menikah,

dengan catatan riwayat tambatran terakhir dapat dibuktikan

keorisinilannya. Pembatrasan tentang ini sudah dipaparkan

beberapa bab terdatrulu.

Kebiasaan perempuan yang jika berbincang-bincang, maka

pembicaraannya berkenaan dengan kaum laki-laki. Berbeda

dengan kaum laki-laki yang umumnya membahas urusan-urusan

kehidupan.

Boleh berbicara menggunakan kata-kata yang tidak umum dan

bisa pula menggunakan kalimat berirama selama tidak

membebani diri.

Iyadh berkata yang kesimpulannya, "Dalam perkataan

perempuan-perempuan itu terdapat penggunaan bahasa-bahasa baku

dan kalimat-kalimat yang mengandung makna mendalam. Terutama

perkataan Ummu Zar', yang menggunakan kata-kata pilihan. Kata-

katanya memiliki kedudukan yang sama dengan makna-maknanya,

kaidah-kaidahnya, dan bentuk-bentuk kalimatnya. Dalam perkataan

mereka -khususnya juga perempuan pertama dan yang kesepuluh-

terdapat jenis-jenis tasybih (penyerupaan), isti'arah (kata yang tidak
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dimaksudkan arti yang sebenarnya), kinayah (kiasan), isyarah
(isyarat), muwazanaft (perpadu an), tars hi' (keteratur an), munas ab ah

(kesesuaian), mutabaqaft (keselarasarr), ihtiras (pemurnian), husnu

tafsir (kebagusan penafsiran), tardid (pengulangan), gharabah at-
taqsim (keunikan pembagian), dan selain itu yang cukup jelas bagi
siapa yang mencermatinya. Sebagian masalah ini sudah kami
paparkan pada pembahasan terdahulu.

iq eY (Hisyam menceritakan kepada kami). Dia adalah Ibnu

Yusuf Ash-Shan'ani.

?t **lt listtlt sii 6aaar seorang perempuan yang masih

belia). Yakni yang masih dekat usianya dengan masa anak-anak.

Penjelasan matan (redaksi hadits) pada pembahasan tentang dua hari
raya bahwa dia saat itu adalah perempuan yang berusia 15 tahun lebih.

Dalam riwayat Muslim dari Amr bin Al Harits dari Az-Zuhi
dikatakan, "Perempuan aribah (muda belia)." Penafsiran kata 'aribah

sudah dipaparkan dalam sifat surga pada pembahasan yang awal mula
penciptaan.

84. Nasihat Seorang Laki-Laki terhadap Anak Perempuannya
Tentang Keadaan Suaminya

Jlui'c:i e U.iJ3i I iv t**?nt *>, {6 i :t *'*
flt;l;,r*\t * dtgts':i'ofr;tf =Ht;'#* & ,(6J.F 'rib 'rfi rr J u._rt oD ,Jk ii,r i6

1. t c'2. i',, a!,.a..1 .rzz t i... ',... )zz t c ,, z

Ljl' s*\*, tb f -st:t cojs:u.* 4e) Aet cduz,t t**1

'oit 
4r';i ,r p*-at 1'ry'$t -,vi t-,{ i#' ,U? W i:i

'rtb ilf nr J\EF 01"1 : jc iu' j,; ,tcilt '$: * \t ,k
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5191. Dari Ibnu Abbas RA dia berkata, aku senantiasa ingin
bertanya kepada Umar bin Khaththab tentang dua perempuan istri
Nabi SAW yang disebutkan Allah dalam firman-Nya, 'Jika kalian

berdua bertaubat kepada Allah, maka sungguh hati kalian berdua

telah condong (untuk menerima kebaikan) 'hingga dia menunaikan

haji dan aku juga haji bersamanya. Dia belok dari jalan dan akupun

ikut bersamanya dengan membawa ember. Dia buang hajat besar

kemudian datang kembali. Setelah itu Aku menuangkan air yang

berada dalam ember di atas kedua tangannya lalu dia berwudhu. Aku
berkata kepadanya, "Wahai Amirul Mu'minin, siapakah dua

perempuan istri Nabi yang disebutkan Allah dalam firman-Nya,'Jika
knmu berdua bertobat kepada Allah, maka sungguh hati kamu berdua

telah condong (untuk menerima kebaikan)'." Dia berkata, "Wahai
Ibnu Abbas, pertanyaanmu sungguh mengherankan, keduanya adalah

Aisyah dan Hafshah." Kemudian Umar pun menuturkan cerita itu dan

berkata, "Suatu ketika aku bersama tetanggaku yang berasal dari kaum
Anshar dari Bani Umayyah binZaid,, dan mereka tinggal di pinggiran
Madinah, kami pun bergantian datang kepada Nabi SAW; dia datang

menemui beliau safu hari dan aku pun datang dan menemui beliau
satu hari. Apabila aku datang, aku kembali mengabarkan kepadanya

tentang wahyu atau selainnya yang diceritakan hari itu, dan jika dia
dating, maka dia juga melakukan hal serupa. Kami kaum Quraisy
mendominasi kaum perempuan, ketika kami datang kepada kaum

Anshar ternyata mereka adalah kaum yang didominasi oleh kaum
perempuan. Mulailah perempuan-perempuan kami kembali
berperilaku seperti perempuan-perempuan Anshar. Aku pun

membentak istriku dan dia menyanggahnya, lalu aku membantah

sanggahannya. Dia berkata, 'Mengapa engkau membantah
pendapatku, demi Allah sesungguhnya istri-istri Nabi juga biasa

menyanggahnya, dan sesungguhnya salah seorang dari mereka biasa
tidak mau berbicara dengannya selama sehari hingga malam'. Hal
tersebut membuatku terkejut, maka aku berkata kepadanya, 'sungguh
di antara mereka yang melakukan hal itu pasti kecewa'. Kemudian

I
';

FATHUL BAARI - 603



aku mengumpulkan pakaianku, lalu aku datang dan masuk menemui

Hafshah dan berkata kepadanya, 'Watrai Hafshah, apakah salah

seorang di antara kamu membuat Nabi SAW marah seharian hingga

malam?' Dia berkata, 'Benar'. Aku berkata, 'Sungguh engkau telah

kecewa dan merugi, apakatr engkau merasa aman bahwa Allah akan

marah dengan sebab kemarahan Rasulullah SAW, sehingga engkau

binasa? Janganlah engkau banyak meminta pada Nabi dan janganlah

engkau menyanggahnyanya sedikipun, serta jangan engkau tidak

berbicara dengannya. Mintalah kepadaku apa yang tampak bagimu,

dan janganlatr tetanggamu yang lebih cantik darimu dan lebih dicintai

Nabi SAW memperdayakanmu"' -maksudnya Aisyah- Umar berkata,

"Dan sesungguhnya kami sedang memperbincangkan bahwa Ghassan

sedang menyiapkan pasukan berkuda untuk menyerang kami'

Kemudian tibalatr saatnya giliran satrabatku Anshar yang mendatangi

Nabi SAW. Dia kembali kepada kami di waktu sore lalu memukul

pintuku dengan pukulan yang keras dan berkata, 'Apakatr dia di

sana?' Aku terkejut lalu keluar kepadanya. Dia berkata, 'Hari ini telatt

terjadi kejadian yang besar'. Aku berkata, 'Apakah itu? Apakah

Ghassan telatr datang?' Dia berkata, 'Tidak, batrkan lebih besar

daripada itu dan lebih dahsyat. Nabi SAW telah menceraikan istri-

istrinya'-Ubaid bin Hunain berkata, Ibnu Abbas mendengar dari

Umar, dia berkata: Nabi SAW menjauhi istri-ishinya- Aku berkata,

'sungguh Hafshah telah kecewa dan merugi. Sungguh aku telah

menduga bahwasanya yang seperti ini hampir akan terjadi'. Aku pun

mengumpulkan pakaianku lalu mengerjakan shalat Subuh bersama

Nabi. Setelah itu Nabi SAW masuk ke tingkat atas dan menjauhi istri-

istrinya. Aku masuk kepada Hafshatr dan dia sedang menangis. Aku

berkata, 'Apa yang membuatmu menangis? Bukankah aku telah

memperingatkanmu hal ini, apakah Nabi SAW menceraikanmu?' Dia

berkata, 'Aku tidak tahu, beliau tengah menyendiri di tingkat atas

rumahnya'. Aku keluar dan datang ke mimbar, ternyata di sekitamya

terdapat kelompok orang-orang yang menangis. Aku duduk bersama

mereka beberapa saat. Kemudian aku larut dengan apa yang aku
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rasakan, maka aku datang ke tingkat atas rumah dimana Nabi SAW
berada. Aku berkata kepada budaknya yang hitam, 'Mintakan izin
untuk lJmar'. Budak itu masuk dan berbicara dengan Nabi kemudian

kembali dan berkata, 'Aku telah berbicara dengan Nabi SAW dan

memberitahukan kedatanganmu kepadanya namun beliau diam'. Aku
berbalik hingga duduk bersama kelompok yang berada di sisi mimbar.

Kemudian aku turun larut dalam perasaanku, maka aku datang dan

berkata kepada budak itu, 'Mintakan izin untuk lJmar'. Dia masuk

kemudian kembali dan berkata, 'Aku telah memberitahukan

kedatanganmu kepadanya namun beliau diam'. Aku kembali dan

duduk bersama kelompok yang berada di sisi mimbar. Kemudian aku

larut lagi dalam perasaanku, maka aku datang kepada budak itu dan

berkata, 'Mintakan izin untuk lJmar'. Dia masuk kemudian kembali

kepadaku dan berkata, 'Aku telah menyebutmu di hadapannya dan

beliau diam'. Ketika aku pergi -dia berkata, 'Temyata budak itu
memanggilku'- lalu dia berkata, 'Sungguh Nabi SAW telah

mengizinkanmu'. Aku masuk kepada Rasulullah SAW ternyata beliau
sedang berbaring di atas anyaman tikar, yang tidak beralaskan tempat

tidur, sementara anyaman itu telah membekas di pelipisnya, dia pun

bersandar pada bantal yang kulit yang berisi sabut. Aku memberi

salam kepada beliau dan berkata dalamkeadaan berdiri, 'Wahai
Rasulullah, apakah engkau menceraikan istri-istrimu?' Beliau
mengangkat pandangannya kepadaku dan berkata, 'Tidak'. Aku
berkata, 'Allah Maha Besar'. Kemudian aku berkata -sementara aku

masih berdiri- untuk menghiburnya, 'Wahai Rasulullah, sekiranya

engkau melihat kita dimana kita kaum Quraisy mendominasi kaum
perempuan, dan ketika kita datang ke Madinah ternyata mereka adalah

kaum yang didominasi oleh perempuan-perempuan mereka'. Nabi
SAW tersenyum. Kemudian aku berkata, 'Watrai Rasulullah,

sekiranya engkau melihatku ketika aku masuk menemui Hafshah dan

berkata kepadanya, 'Janganlah tetanggamu yang lebih cantik darimu

dan lebih disukai Nabi SAW memberdayakanmu', maksudnya

Aisyah. Nabi SAW pun tersenyum dengan senyuman yang lain. Aku

FATTIUL BAARI - 605



duduk ketika melihatnya tersenyum. Aku mengalihkan pandanganku

di rumahnya dan demi Allah, aku tidak melihat di rumahnya sesuatu

yang bisa terlihat selain tiga kulit. Aku berkata, 'Wahai Rasulullah,

berdoalah kepada Allah agr melapangkan urusan umatmu,

sesunggUhnya Persia dan Romawi telatr diluaskan atas mereka dan

diberi kehidupan dunia sementara mereka tidak menyembatr Allah'.

Nabi SAW duduk-sementara sebelumnya beliau bersandar-dan

berkata, 'Apakah engkau masih memikirknn hal seperti ini wahai lbnu

Khaththab? Sesungguhnya mereka adalah kaum yang telah

disegeraknn kebaikan-kebaikan mereka dalam kehidupan dunia'. Aku

berkata, 'Wahai Rasulullatr, mintakanlah ampunan untukku'. Nabi

SAW menjauhi istri-istrinya selama dua puluh sembilan hari

disebabkan Hafshah menceritakan hal tersebut kepada Aisyah, dan

beliau bersabda, 'Alar tidak aftan masuk menernui merekn selama satu

bulan' disebabkan perlakuan mereka sehingga beliau ditegur Allah.

Setelatr berlalu dua puluh sembilan malam, dia masuk menemui

Aisyatr dan memulai giliran darinya. Aisyah berkat4 'Watrai

Rasulullah, sesungguhnya engkau telah bersumpah untuk tidak masuk

menemui kami selama safu bulan, dan sesungguhnya engkau berada

pada pagi hari malam kedua puluh sembilan, dan aku menghitungnya

dengan teliti'. Beliau bersabda, 'Jumlah hari dalam sebulan adalah

dua puluh sembilan malam'. Memang bulan itu adalah dua puluh

sembilan malam. Aisyah berkata, 'Kemudian Allah menurunkan ayat

tentang pilihan, beliau memulai dariku di antara istri-istrinya, maka

aku pun memilih beliau'. Kemudian beliau memberi pilihan kepada

istri-istrinya semuanya, dan mereka mengatakan sebagaimana yarrg

dikatakan Aisyah."

@:
(Bab nasihat seorang laki-laki kepada anak perempuannya

tentang keadaan suaminya). Maksud, dengan sebab suaminya'
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'fr Jlrl'oi ,)b tb;i ,Sll I :l,i t;ib itr ,nr: lV i.t ,f (Dari

Ibnu Abbas dia berkata: Alru senantiasa ingin bertanya kepada
umar). Dalam riwayat Llbaid bin Hunain terdahulu pada tafsir surat
At-Tatrrim dari Ibnu Abbas dikatakan, p Jlri \llL tik 6l*u
tinggal satu tahun berkeinginan untuk bertanya kepada Umar).

6li/il jt (Tentang dua perempuan). Dalam riwayat Ubaid

disebutkan, {'rf (Tentang aya\.

f)t (Yang keduanya). Demikian disebutkan dalam semua

naskah. Sementara dalam riwayat Ibiru At-Tiin menggunakan bentuk
tunggal, u;ir Oang), namun dia mengganggapnya keliru seraya

berkata, "Katayang benar adalatr, lp)t (yang keduanya),yakni dalam

bentuk ganda. Saya (Ibnu Hajar) katakan, sekiranya riwayat dalam
bentuk tunggal itu akurat, maka masih bisa diberi penjelasan.

'Ai;'*rri € e (Hingga dia menunaikan haji dan aku juga

ikut haii bersamanya). Dalam riwayat llbaid disebutkan, ii'db;-i r;i
tu tf ;, ,:i z;i ifill (Aku tidak mampu bertanya kepadanya

karena segan, hingga dia keluar menunaikan haji). Dalam riwayat
Yazid bin Ruman yang dikutip Ibnu Mardawaih dari Ibnu Abbas, i:,'3.1(

iurvT ,Jti qt v:zt tili ,ii; t:hai ft ,ti.ai '*i ';l Jli'ol e
t'obv u {*i *v ?n, & n' )bi rem ingin bertanya kepada (Jmar

namun alru segan kepadanya, hingga kami mengerjakan haji
bersamanya, dan ketika kami selesai mengerjakan haji dia berkata,
"Selamat datang wahai putra paman Rasulullah SAW, apakah
keperluanmu? ").

):.tbi (Dia belok). yakni, belok dari jalan yang biasa dilalui

menuju jalan yang tidak dilalui pada umrmrnya untuk buang hajat.
Dalam riwayat Ubaid disebutkan, A-Ht ,* gi G3 ili |6'*:;i
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'n fa, Orilr j1 J:rb (Alil keluar bersamanya dan kctika kami

kembali dan kami berada disebagian jalan, dia belok menuiu pohon

araak untuk buang hajat).Imam Muslim menjelaskan dalam riwayat

Ubaid bin Hunain dari jalur Hammad bin Salamah dan Ibnu Uyainatr

balrwa tempat tersebut adalah Mar Azh-Zhahran.

')F i:tty, A ,lS1 (Dan aleu betok bersamanya dengan

membawa ember, lalu dia pun buang air besar). Pelafalan kata gjttl.

dan penafsirannya sudatr dipaparkan pada pembatrasan tentang

bersuci. Asal kata tabarntz dauii al baraaz, yaitu ternpat yang kosong

dan jauh dari rumah untuk buang hajat. Kemudian kata ini digunakan

untuk melakukan buang hajat itu sendiri. Dalam riwayat Hammad bin

Salamah yang disebutkan dalam riwayat Ath-Thayalisi, llr.fir '# Pn
t" tt 'i '€tUi:t ,!&6 uP pmar masuk kc Al Araak, lalu

menunailran hajatnya, dan aht pun duduk untuknya hingga dia

keluar). Kesimpulannya bahwa orang yang bepergran jika tidak

menemukan tempat yang jauh untuk menunaikan hajatnya, maka

boleh menutupi diri dengan apa yang memungkinkan meski berupa

pepohonan yang berada di lembah-lembah.

b,F * {-f- ,b 'r,j55 (Aht menuangkan air kepada kedua

tangannya, lalu dia berwudhu). Dalam riwayat Aqil dari Az-Zuhi
pada pembalrasan tentang perbuatan aniaya, ittt'lt g iiiii lltcu

menuangknn dari ember).

yurit i gy}fit i U ,'i'Cii 6tt" berkata kepadanya, "ttahai

Amirul Mu'minin, siapakah dua perempuan"). Dalam riwayat Ath-

Thayalisi disebutkan , zL 'i:l *;-r* t dliLf'oi U-ti ;43!t ;i u- |CXt

l-Jiliri"oi |!# \i!J!t! (Aku berkata, Wahai Amirul Muloninin aku ingin

bertanya kepadamu tentang suatu hadits sejak satu tahun yang lalu,

namun kewibawaanmu menghalangiku untuk bertanya kepa/aryl;
Sudatr disebutkan pada tafsir dari riwayat Ubaid bin Hunain, il Uittt
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il' ,p 4, * utus paJt f 'eiit pi s- ,',iii'*'e,'-,)'j Li, e
ulrf'oiurl t:i lllti,,tii lzas.o:'a:";;aui ,jd tu+gjf n *, *
p , e*'o( l& u ,:Jtii''.)i ,iti .u #'dblt i;t * !$ u V
yr$* * e ott 'o,i,Ct ,i (Alcu pun berdiri untuk menghormatinya

hingga selesai, kemudian alat berjalan bersamanya, aku berkata,
"wahai Amirul Mukminin siapakah kedua perempuan di antara istri
Nabi yang bersekongkol atas Nabi SAW? " Beliau berkata, "Mereka
adalah Hafshah dan Aisyah". Aku berkata, "Demi Allah, sungguh aku
ingin bertanya kepadamu tentang ini semenjak setahun, namun aku
tidak mampu karena segan kepadamu." Dia berkata, "Jangan

lakukan, apa yang engkau kira aku memiliki ilmu (mengetahui)
tentangnya, maka tanyalah kepadalat, jika aku memiliki ilmu
tentangnya, aku akan mengabarkannya kepadamu"). Dalam riwayat
Yazid bin Ruman disebutkan, ,h'g)i nSl f.al 't"'Jii,s 6 :)ui loia
berkata, "Tidak ada seorang pun yang kau tanya tentang itu yang
lebih mengetahui daripada alaf).

otist lX"dranya). Demikian yang tercantum dalam naskah-

naskah sumber. Ibnu At-Tin menyebutkan bahwa dalam catatannya
tercantum, dalam bentuk tunggal 4t lyang). Dia berkata, ..Adapun

yang benar adalatr, tsrrtt geduanya).

Mengenai firman Allah, tKfjiLjb'ret l' . ti{'ol,(Jika kamu

berdua bertaubat kepada Allah maka sungguhnya hati kamu berdua
telah condong [untuk menerima kebaikanJ), yakni Allah berfirman
kepada keduanya, jika kamu berdua bertobat untuk bersekongkol atas
Rasulullah sAw. Hal ini diindikasikan oleh firman-Nya
sesudahnya, * 6tsas 

'oy1 (Dan ketika keduanya bahu-membahu

menyusahkan Nabi), yakni saling bantu membantu untuk
menyusahkannya, sebagaimana telah disebutkan pada tafsir surah ini.
Makna 'bersekongkol' bahwa keduanya saling bantu membantu
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menyudutkan Rasulullah SAW hingga beliau mengharamkan atas

dirinya apa yang telah diharamkannya, seperti yang akan dijelaskan

kemudian. Adapun fata, Uk.$ (Hati kamu berdua), maka mereka

sering menggunakan kata jamak untuk mengungkapkan bentuk

kalimat dalam bentuk ganda, seperti, "Keduanya meletakkan

kendaraan mereka berdua", maksudnya, kendaraanku dan kendaraan

keduanya.

d# i.t S- U tiir:rtj (Sungguh pertanyaanmu mengagetkanht

wahai lbnu Abbas). Penjelasannya telah dipaparkan pembahasan

tentang ilmu dan bahwa Umar heran atas pertanyaan Ibnu Abbas

dimana ia lebih masyhur dan mengetahui tentang ilmu tafsir,

bagaimana mungkin ia tidak mengetahui masalah ini padahal perkara

ini sangat masyhur dan agung, dan umar berkata dengan terheran-

heran, ditambah lagi posisinya yang terdepan dalam bidang ilmu atas

selainnya, sebagaimana telatr dijelaskan dalam tafsir surah An-Nashr.

Hal ini apabila dikaitkan dengan sikap Ibnu Abbas yang begitu

masyhur dalam menuntut ilmu, yang selalu datang kepada para

sahabat senior serta Ummahaatul Mukminin. Atau Umar merasa

takjub atas kesungguhan Ibnu Abbas menuntut ilmu tafsir sampai

pada pengetatruan perkara-perkara yang tidak jelas seperti ini. Dalam

kitab Al Kasysyaaf disebutkan, "seakan-akan Umar tidak menyukai

apa yang ditanyakan itu." Saya (Ibnu Hajar) katakan, kesimpulan ini

telah ditegaskan Az-Ztrhri dalam kisah ini secara khusus sebagaimana

diriwayatkan Muslim dari jalur Ma'mar -bahwa ia berkata sesudah

lafazh, Umar berkata, "sungguh mengherankanku wahai Ibnu

Abbas"- dia berkata, "Demi Allah, dia tidak menyrkai apa yang

ditanyakan kepadanya, tetapi dia tidak menyembunyikannya." Al

Qurthubi menganggap apa yang dipahami Az-Zuhi ini cukup jauh

dari yang semestinya. Namun, pernyataan Az-Zuhi tidak terlalu jauh

dari kebenaran.
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Saya (Ibnu Hajar) katakan, kata gi 6o1"1, me,nggunakan

'tanwin 'atau tidak. Ibnu Malik berkata, "Kata tl pada perkataannya 11

t1!* jika diberi tanwin maka ia adalah kata yang bermakna takjub,

seperti kata, 6t1 d* ki, maka penyebutan 6i, sssu6almya hanya

sebagai penguat. Adapun jika disebutkan tanpa tanwin, maka asalnya

adalah ,iu ti tanda kasrah diganti menjadi fathah maka huruf ya

berubah menjadi alif seperti perkataan mereka, r;;l U- dan Vp 6-. Oi

sini terdapat bukti tentang bolehnya menggunakan kata tj pada

pemyataan yang berkonotasi panggilan. Ini adalatr mazhab Al
Muba:rid dan merupakan madzhab yang benar. Dalam riwayat

Ma'mar disebutkan, U oititi (pertanyaanmu membuatlru terheran-

heran).

'z:"bi'ea:.O 
1,1*y oh d an Hafs h ah) . Demikian tercantum dalam

kebanyakan riwayat-riwayat. Kemudian dalam riwayat Hammad bin
Salamah disebutkan, "Hafsah dan Ummu Salamatr." Demikian juga

yang dia sebutkan dari Muslim Ath-Thayalisi dalam Musnad-nya,

"Aisyah dan Hafshatr", sama seperti riwayat mayoritas.

@!Eg:
Inilah yang menjadi pegangan, yakni batrwa Ibnu Abbas yang

memulai bertanya kepada Umar tentang hal itu. Sementara dalam

riwayat Ibnu Mardawaih dari jalur lain yang lemah dari Imran bin Al
Hakam As-sulami disebutkan, 'fr 6 U rri ,i6 4V 'S.t ;.1;
,tui ,i:;i'ol t ?f ,q',* G3j ,'r::.ot'zir gb,J LUu W
iS?i zZ);5 z3,Jtb oi3 rfifu (Ibnu Abbas menceritakan kepadaht, dia

berkata, "Kami sedang berjalan, lalu kami di susul oleh Umar, dan

kami bercakap-cakap tentang Hafshah dan Aisyah, lcami pun berdiam

diri ketikn dia menyusul kami, kemudian dia mengharuskan agar
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memberitahukannya apa yang sedang kami bicarakan. Kami berkata,

'Kami sedang membicarakan tentang Aisyah, Hafshah, serta

Saudah "' ) . Lalu disebutkan sebagai hadits ini.

Mungkin dipadukan bahwa kisah pada bab ini lebih datrulu dan

Ibnu Abbas belum sempat bertanya kepada Umar tentang penjelasan

kisah sebagaimana mestinya kecuali pada kesempatan yang kedua.

'iF- lar jb Sg:"r ni lXemudian (Jmar pun menuturkon

cerita itu). Yakni kisatr yang menyebabkan turun ayat yang

ditanyakan.

1&llr 'U d.3|t $l * (Aku bersama tetanggaku yang berasal

dari kaum Anshar). Hal ini sudatr dipaparkan pada pembahasan

tentang ilmu. Pada pembatrasan tentang perbuatan aniaya disebutkan

l)E 'c.5 ,Jl gesungguhnya alu dan tetanggalat).

,, o '-tl
7u:) U_. *t €: Q Paaa Bani Umayyah bin Zaid). Yakni Ibnu

Malik bin Auf bin Amrbin Aui dari suku Aus.

.$t dr?'U ft (Mere*a berada di pinggiran Madinah).

Yakni penduduk pinggiran Madinah. Dalam riwayat Aqil disebutkan,

,li @an ia) yakrti; dalam bentuk tunggal jenis perempuan, maka

maknanya adalah 'kampung'. Al Awaali bentuk jamak daripada

Aaliyah, dan ia adalah desa yang dekat dengan Madinah di bagian

timur dan merupakan tempat tinggal suku Aus. Nama tetangga yang

dimaksud adalah Aus bin Khauli bin Abdullah bin Harits Al Anshari.

Demikian yang disebutkan Ibnu Sa'id melalui jalur lain dari Az-Zuhd,
dari Urwah, dari Aisyah. Lalu disebutkan hadits yang di dalamnya,

dfi; ttt*",p ,#-ti i.,; tt,,b g,x-r d.t''i.',ii r2ryt, fr oki
(Adapun Umar bersaudara dengan Aus bin Khauli, dia tidak

mendengar sesuatu melainkan diceritaknn kepadanya dan tidaklah

Umar mendengar sesuatu melainkan diseritalwn pula kepadanya).

Inilah yang menjadi pegangan. Adapun yang disebutkan pada
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pembahasan tentang ilmu tentang mereka yang berpendapat bahwa

orang tersebut adalah Itban bin Malik, maka ini nnerupakan kekeliruan

Ibnu Basykuwal, karena dia memperbolehkan batrwa tetangga yang

dimaksud adalah Itban, sebab Nabi SAW mempersaudarakan antara

dia dengan Umar. Hanya saja tidak ada kemestian jika mereka

bersaudara lalu harus bertetangga. Sementara berpegang pada nash

lebih diutamakan daripada berpegang kepada hasil istimbarft (analisa).

Saya telah menegaskan riwayat tersebut dari Ibnu Sa'id bahwa Umar

bersaudara dengan Aus, maka ini bermakna persahabatan bukan

bermakna persaudaraan yang mereka saling mewarisi dan kemudian

dihapus (mansukh). Ibnu Sa'id menegaskan bahwa Nabi SAW

mempersaudarakan antara Aus bin Khauli dan Syuja' bin Wahab

sebagaimana dikatakan bahwa Nabi SAW mempersaudarakan antara

Umar dengan Itban bin Malik. Maka jelaslatr bahwa makna perkataan,

"Dia bersaudara", yakni bersahabat. Kesimpulan ini dikukuhkan

keterangan dalam riwayat Llbaid bin Hunain, s'd\t'u +b ,). oit
(Dan aku memiliki sahabat dari knum Anshor).

e"& \1 ;i b rir u; ; 'u in n, $ fu'" pun kembati

membawalran padanya wahyu atau selainnya yang diceritakan hari
ita). Maksudnya, tentang kejadian-kejadian yang berlangsung di sisi

Nabi SAW. Dalam riwayat Ibnu Sa'id disebutkan, )r.fi:b ilu+ 'C,r;-\

".'ii.t- ,l op 'fr .,.J.ji-'ti (Dia tidak mendengar sesuatu kecuali

diceritakannya kepadanya [UmarJ dan Umar tidak mendengar

sesuatu kecuali diceritaknnnya juga kepadanya fiaki-laki AnsharJ).

Pada pembahasan tentang Khabar Wahid dari Ubaid bin Hunain

disebutkan *t * 3n',* ir J?:'ul:t*-7'4i -Vt.* ti1

(Jika dia tidak hadir dan alu hadir, aht datang kepadanya dengan

membawa apa yang aku dapatkan dari Rasulullah SA\U. Dalam

riwayat Ath-Thayalisi disebutkan , t\'nk1 *t ?0, & l' J?:) ';d;-

,??, n.fJ ,;v 61ihrb q @ii hadir menemui Rasulullah SAW
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jilra aku tidak hadir, dan aht pun hadir iika dia tidak hadir. Dia

mengabarlrnn kepadaht dan alu mengabarkan kepadanya).

ir3t 
"))l fi 

'# $?i lxami kaum Quraisy mendominasi

knum perempuan). Yakni mengatur mereka dan mereka tidak

mengatur kami. Berbeda dengan kaum Anshar, yang sebaliknya.

Dalam riwayat Yazidbin Ruman disebutkan , "bi '& 1 "'<'. ,;;j t:S

eb W ,;zlt'^*6 'i U€ $\t.'ri1?. (Ketika kami berada di Mal<knh

tidak ada seseorang yang berbicara dengan istrinya kecuali iika ia

membutuhknnnya, lalu dia pun menunaikan kebutuhannya). Dalam

riwayat Ubaid bin Hunain disebutk ^, 
,?1 :A. 

tfr 6 (Kami tidak

menganggap pendapat para wanita didalam menggambil satu

keputusan dalam satu urusan). Sementara dalam riwayat Ath-

Thayalisi disebutkan , $):il e',*U li 13ur1A, r t* (Kami tidak

mempertimbangkan pendapat para wanita dan kami tidak mengajak

merelra bermusyawarah dalam urusan-urus an kami).

'6yi lUata mulailah). Maksudnya, mereka mengambil dan

belajar hal itu.

tGjlr :u. ?ttt 'u (Dari perilalu perempuan-perempuan

Anshar). Yalmi perilaku kehidupan mereka dan tatacara mereka.

Dalam riwayat yang disebutkan pada pembatrasan tentang perbuatan

aniaya tercantum, qii b @ari akal). Sementara dalam riwayat

Ma'mar yang dikutip Imam Muslim disebutkan, d,U.'U 
'c;J;';-

(Mereka belajar dari perempuan-perempuan mereka [AnsharJ). Lalu

dalam riwayat Yazid bin Ruman disebutkan, b Q\i zi-l*Jit ti+i Oi

*t?t ttjik-'rS;i tU\t eU (Ketil<a kami datang ke Madinah, kami

pun meniknhi perempuan-perempuan Anshar, maka mereka pun

berbicara dengan kami dan menyanggah perkataan kami).
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'*1 @ku membentak). Dalam riwayat Al Kasymihani

disebutkan '.+i dari keduanya adalah semakna. Ash-shakhb dan

As-Sakhb adalah bentakan karena marah. Dalam riwayat Aqil dari Az-
Ztfiri pada pembahasan tentang perbuatan aniaya disebutkan,

"fashuhtu", yang berasal dari kata ash-shiyaah, arlinya mengeraskan

suara. Kemudian dalam riwayat Ubaid bin Hunain disebutkan, $i V;5

us5 tk |*ib 'j €!;t utit i:;ii( )i ,!. (Kettka atat berada pada

urusanku sedang memikirkannya maka istiku berkata, "Sekiranya

engknu melakukan begini dan begini").

ft j bl'0:;:6 (Maka alat mengingkari sanggahannya). Y ak,ri

dia menjawab perkataanku dan menanggapiku dalam hal itu. Dalam

riwayat Ubaid bin Hunain disebutkan, f 6liri li G {tkJ 6i q'&
'e.G'oi'.n--i 6, .Tdaair $ UU W , ,))cjlui 1,1*u berkata kepadanya,

apa yang membebanimu dalam urusan yang aku inginkan? Ia berkata

kepadaku, 'Sangat mengherankan bagimu wahai lbnu Khaththab,

engkau tidak ingin ditanggapi). Pada pembahasan tentang pakaian

akan disebutkan melalui jalur lain, * eit ?tt ;)'!si i)tl' "E tltl

iw etA r;t ,* o€3 ,yy;l'n :e e',*u"ot t'u ttb b *.a
4'*lLillXetika Islam datang dan Allah menyebutkan merelca, maka

mereka pun melihat bahwasanya mereka memiliki hak atas kami,

setelah sebelumnya mereka tidak masuk pada satu pun di antara

urusan-urusan knmi, dan saat itu antara aku dan istri sedang terjadi
pembicaraan, lalu dia berkata kasar kepadaku). Dalam riwayat Yazid

bin Ruman disebutkan, G.t 6-U W U :Liuai ,*..6.gi PrW\&
:,iJ.i' (aku berdiri menghampirinya sambil membawa sepotong

knyu lalu alat memulatlnya dengan knry itu. Dia berknta, "Aku heran

dengan kelakuanmu wahai lbnu Khaththab").
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'u;: ,:,tytg Pt * Xn' ,,r.; ,!t 41l"ot ltl ttt+trtbl'i.t l,:

Pt ,;; fil, "i+ 
',*t:$ll. @an mengapa engkau mengingkari alat

menyanggahmu, demi Allah sesungguhnya istri-istri Nabi iuga
menyqnggahnya dan sesungguhnya salah seolang di antara mereka

tidak berbicara dengannya satu.hari hingga malam). Dalam riwayat

Ubaid bin Hunain disebutkan , ';Lt *V Xtt,,l- 1' Jt": qt:;l 'OA.t'of;

'or;& '6'i- ,H up $esungguhnya anak perempuanmu menanggapi

Rasulullah SAW hingga beliau berada pada hari itu dalam keadaan

marah). Pada pembahasan tentang perbuatan aniaya disebutkan, $thb

namun hal ini perlu ditinjau kembali. Dalam riwayatnya yang

disebutkan pada pembahasan tentang pakaian, 'eLi.ts 
'.ri d, 

'Jt ,U6

Pt * ht gV y, S?,t glf (Oia berl<nta, "Engknu mengatakan ini

kepadalu sementara anak perempuanmu menyakiti Rasulullah

SAw").Kemudian dalam riwayat Ath-Thayalisi disebutkan, ,rJ :iifi
t#6 ,'$ik-bi vi W- 6 ,.r,ri,-ir ;).t r;- :i@ t$):till C';;9u #
"o{;e M ,;; Pj * in' ,p lt ,l?:t '&fn* bertrnta, "Kapan

engkau masuk dalam urusan-urusan kami? " Dia berknta, "'lllahai

Ibnu Khaththab, tidak ada seseorang yang mampu berbicara

denganmu sementara anak perempuanmu berbicara dengan

Rasulullah SAW sampai beliau melewati harinya dalam keadaan

marah).

P, ,? ?At iH (Tidak berbicara dengannya pada hari itu

hingga malam). Yakni dari awal siang hingga masuk waktu malam

atau mungkin juga yang dimaksud perempuan itu tidak mau berbicara

dengan beliau sehari semalam.

'/g ft ,Q AAi Afu berkata kepadanya, sungguh telah

kecewa). Demikian diriwayatkan mayoritas ulama dengan katu qG

sementara dalam riwayat Aqil, *r,H U.5 'd;i U orE li t',:fi6
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(Alat berkata, "sungguh siapa yang melalattran seperti itu di antara
mereka telah mendatangkan perkara yang besar'). rnilah yang benar
dalam riwayat ini. Adapun dalam riwayat-riwayat .vang rain
disebutkan, U.6 (kecewa) dm or; (rugr). Sungguh telatr keliru

mereka yang menegaskan batrwa yang benar adalah riwayat dengan
kata,'ct"V.

{t ,p a lStapa yang mengerjakan hal itu). Dalam riwayat

lain Lij a,, (stapa yang melalairan). penggunaan kata'mudzakrrar'

(enis laki-laki) dikaitkan kepada redaksinya, sedangkan penggunaan
kata' mu' annats' ( enis perempuan) dikaitkan kepada maknanya.

€rq. tP i}6, { (Kemuaran alru mengumpulkan pakaianlal.

Yakni aku memakainya semuanya. Di sini terdapat isyarat bahwa
kebiasaan seseorang meletakkan sebagian pakaiannya di rumahnya,
apabila ia keluarkepada orang-orang dia memakainya.

'Abb 
dLb i:lrii (Aku masuk kepada Hafshah). yal<ni anak

perempuannya. Dia memulai darinya karena dekatnya kedudukan
anak perempuannya itu dengannya.

F, ,Liti (Dia berkata, ,,Benar.,,). Dalam riwayat Ubaid bin

Hunain disebutkan, *t) r;1 (sesungguhnya kami biasa

menanggopinya). Dalam riwayat Hammad bin Salamah, ',# I( ,LUi
?u 6ltcu berkata, "Tidakkah engkau talan kepada Allah?,').

t6*i pi * lr' ,o,; l.n *1J.il' *'o,U bi a;lai @pakah
engkau merasa aman bahwa Attah akan marah dengan kemarahan
Rasulullah SAll dan engkau akan binasa). Demikianlah disebutkan
oleh mayoritas ulama yakni menghapus huruf 'nun' di akhir kata

fatahlikiin', sementara dalam riwayat Aqil disebutk*, ,W dan ini
mesti diasumsikan ada bagian yang dihapus. pada pembahasan
tentang perbuatan aniaya sudah disebutkan dengan lafazh, 'ttt'r;lit
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:#&5 {:h #.Xrr i-id (Apakah engkau merasa amo,n Allah akon

murka karena kemurkaan Rasul-Nya, dan engkau binasa). Abu Ali

Ash-Shadafi berkata, "Kata yang benar adalah ',tAi dan di bagian

akhimya adalah rS.-W Demikian yang dia katakana, namun versi lain

juga tidak salatr. Dalam riwayat lIbaid bin Hunain disebutkan,t;Kiif

yakni pembicaraan yang ditujukan kepada kelompok perempuan.

Dalam riwayatnya dikatakan juga aku berkata, $bt ;\'* "&d,*i l*bi nt d* (Engkau telah mengetahui sesungguhnya aku

memperingatkanmu akan sil<sa Altah dan kemurkaan Rasul-Nya).

*i ,* hr & uJr €F:Ls ) (Engkau iangan banvak

menuntut Nabi SAt/). Yakni jangan menuntut darinya sesuatu yang

banyak. Sementara dalam riwayat Yazid bin Ruman disebutkan, f
d , b'jr ti ;til e+;.f lt J?;Ly'*i *v k' * lt ,):;j e.e

o.. i -at .,

# 9:t ,;, hb 'U JJJ ot5 (Jangan engkau berbicara kepada

Rasulullah SAW l<arena sesungguhnya Rasulullah tidak memiliki

dinar dan tidak pula dirham, makn apa saia yang meniadi

lreperluanlu hingga minyakwangi maka mintalah kepadafu).

i,,? C ryti li (Jangan engkau menvanggahnya dalam

perlrara apapun). Yalmi jangan engkau menyanggah perkataannya

dan jangan menolak pembicaraannya.

)r;(6yj lOaniangan engl<au tidak mau berbicara dengannya).

Yakni meskipun dia tidak berbicara denganmu.

*ft rd 6 (Apa yang tampak bagimu). Yalmi apa yang tampak

bagimu dari kebutuhan.

tsirt, Uti ir( Sj;- \t (Dan janganlah tetanggamu

mempedayakanmu). Yakni madumu. Mungkin juga kata'tetangga' di

sini dipatrami dalam arti yang sebenamya, karena Hafshah memang
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bertetangga dengan Aisyah. Akan tetapi yang lebih tepat bahwalafazh
di sini difahami dengan dua makn4 karena memang layak untuk
kedua makna tersebut. Orang Arab biasa menyebut atau menggunakan
kata jaarah (tetangga) untuk menyebut dharrah (madu), karena
mereka saling bertetangga atau berdampingan secara maknawi,
dimana keduanya berada di bawah kekuasaan seorang laki-laki,
meskipun ini tidak secara indrawi. Sebagian masalah ini sudatr

dibahas pada bagian akhirpenjelasan hadits Ummu Zu'.Dalamhadits
Haml bin Malik disebutkan, i,Ssr+ $. * (Aht berada di antara dua

tetangga), yakni dua orang perempuan madu. Hal ini didasarkan pada

pernyataannya dalam riwayat lain, dimana dia berkata, "dua
perempuan." Sementara Ibnu Sirin tidak suka kalau perempuan madu
itu disebut dharrah (yang menimbulkan mudharat). Dia berkata,
"Sesungguhnya dia tidak mendatangkan mudharat dan tidak memberi
manfaat serta tidak menghilangkan rezeki yang lain sedikitpun, akan

tetapi yang benar dia adalatr jaarah (tetangga)." Seorang Arab biasa
menamai teman seseorang dan satrabatnya dengan kata jaar dan istri
biasa juga disebutjacrah,karenadia senantiasa berteman dan bersama

seorang laki-laki. Al Qurthubi berkata" "IJmar memilih menyebutnya

dengan kata jaarah sebagai adab darinya yang tidak mau menisbatkan

kata dhatar (mudharat) kepada seseorang diantara Ummahatul
Mukminin (istri-istri Nabi SAW)."

'Aii (Lebih cantik). Berasal dari kata 'wadha'ah'. Dalam

riwayat Ma'mar disebutkan, ?ii berasal dari kata wisaamah, artinya

tanda. Maksudnya, di sini adalatr lebih cantik. Seakan-akan kecantikan

merupakan tanda baginya, yakni dia dikenal dengan sebab tanda

tersebut.

Pt * in' d; 4t ji'r;l loan tebih disukai oteh Nabi

SAry). Maknanya, jangan engkau teperdaya sikap Aisyatr yar,g

melakukan apa yang aku larang engkau mengerjakannya,

sesungguhnya Nabi tidak akan memberi sanksi atas perbuatan itu
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kepadanya, karena dia bermanja-manja dengan kecantikannya dan

kecintaan Nabi SAW kepadanya, maka janganlah engkau teperdaya

dengan hal itu karena mungkin saja engkau di sisinya tidak menempati

posisi demikian, dan janganiah engkau bermanja kepadanya seperti

yang dilakukan Aisyah. Dalam riwayat Ubaid bin Hunain disebutkan

dengan keterangan yang lebih jelas, '+ W Wi.l' ,+t *V;-li
o,ri4 *'t {p il' ru, }' )r: @o" ianganlah perempuan yang

lrecantil<annya telah menakiubftan kecintaan Rasulullah SAW

kepadanya memperdayaftanmu). Dalam riwayat Sulaiman bin Bilal

yang dikutip Imam Muslim disebutkan, & iU J?iUl W Wi
P; *b ilr ftecantikannya dan kecintaan Rasulullah SAW

menakjubl<annya), yakni menggunakan kata sambung 'dan', dan ini

lebih jelas. Dalam riwayat Ath-Thayalisi disebutkan, f, qf I
6Ul1' J'*3+j t-;l,b (Janganlah engknu teperdaya oleh kecantikan

Aisyah dan kecintaan Rasulullah SAW kepadanya). Ibnu Sa'id

mengutip dalam riwayat lain, '$-: ;# \'{rti ,:l* ,y '$ A 
"S\

(sesungguhnya tidak ada hak bagimu seperti kedudukan Aisyah dan

lrecantiftan Zainab), yakni Binti Jatrsy. Adapun yang tercantum dalam

riwayat Sulaiman bin Bilal dan Ath-Thayalisi menguatkan apa yang

dikatakan As-suhaili dari sebagian syaikh bahwa dalam riwayat ini

terdapat penghapusan kata penghubung. Pernyataan ini dianggap

bagus oleh mereka yang mendengarnya dan mereka pun

menuliskannya pada catatan kaki. As-Suhaili berkata, "Akan tetapi

yang benar tidak seperti apa yang dia katakan, bahkan ia berada pada

posisi' rafa' (dhommah), sebagai' badal' (pengganti) daripada pelaku

di awal perkataan. Ia ini berasal dari perkataannya, 9rb $fr |
(Janganlah perempuan ini memperdayakanmu), maka kata l+ (ini)

adalah pelaku dan kata 6ir merupakan sifat, sedangkan +
merupakan 'badal isytimal' (pengganti yang mencakup seluruhnya),

sebagaimana engkau katakan, "Berpuasa pada hari jum'at
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menakjubkan bagiku" dan "Kecintaan manusia pada Zaid
menggembirakan bagiku." Namun keakuratan penyebutan kata
penghubung 'dan' menolak bantahannya ini. Iyadh berkata, '"Mungkin
pada kata '.i diba"u dengan tanda 'dhammah' atas dasar ia sebagai

'athf bayaan' (penggunaan kata penghubung yang berfungsi sebagai
penjelasan) atau sebagai 'badal isytimal', atau ada penghapusan

'huruf athaf (kata penghubung)." Dia berkata, "sebagian mereka
melafalkannya dengan tandafathah, atas dasar dihilangkan huruf jar
(kata yang menyebabkan kata sesudalrnya diberi baris kasrah) darinya.
Ibnu At-Tin berkata, "Kata ? adalah fa'il dan (!-.- dibaca 'fathah'

sebagai 'maf'ul min ajlih' (obyek yang menjadi sebab), dan maknanya
adalah kecintaan Rasulullah SAW kepadanya disebabkan
kecantikannya menakjubkannya." Dia berkata pula, "Kata ganti yang

disebutkan sesudatr kata tgari diberi tanda fathah, maka tidak bisa

dijadikan sebagai badal (pengganti) bagi kata i,Jt dan tidak pula

r.Jl."

LJbaid menambatrkan dalam riwayatnya ini, *S ,F'*" j
W g.tA'L, ?i P 1Xr*udian alu keluar hingga aku masuk kepada

Ummu Salamah karena hubungan kerabatlru dengannya), yakni
bahwasanya Umar berasal dari suku Makhzum, sama seperti Ummu
Salamatr, dan dia adalah Ummu Salamah binti Abi Umalyah bin Al
Mughiratr, sedangkan ibunya Umar adalah Hantamatr binti Hasyim
bin Al Mughirah, maka dia adalah anak perempuan paman ibunya.
Dalam riwayat Yazid bin Ruman disebutkan , tl€i'* ?t d" 'iSSi

,;)v (Aku masuk kepada (Immu Salamah dan dia adalah bibitcu dari

pihak ibu). Seakan-akan Umar menyebut Ummu Salamah sebagai
bibinya dari pihak ibu, karena keberadaannyapada derajat ibunya dan
dia adalah putri pamannya. Kemungkinan juga dia menyusui
bersamanya atau saudara perempuannya dari pihak ibunya.
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ir? il .J Lb', @ngkau masuk pada segala sesuatu). Yakni

engkau mencampuri urusan-urusan manusia. Maksudryu, sebagian

besarnya. Kesimpulan ini didasarkan pada perkataannya, 'ol d ,;,
ry,j:ti pt * }.r, .J- itr J?i 'd ,yU (Hingga berusaha masuk di

antara Rasulullah SAW dan istri-istrinya), sebab hal ini telah masuk

pada cakupan umum perkataannya 'segala sesuatu', tetapi dia tidak

memaksudkannya.

fie( l', Cn6 (Alat pun terhalangi demi Allah). Yakni

terhalang dari apa yang aku inginkan. Dikatakan, 'akhadza fulan ala
yadii fulan', artinya si fulan mencegah si fulan dari apa yang hendak

dia lakukan.

'yi '6 ti jeti.',f ,i,f (Dia mematahkanht dari sebagian

yang aku dapatkan). Yakni dia telah mencegahku dengan lisannya dan

menghalangiku dari maksudku dan perkataanku. Dalam riwayat Ibnu

Said disebutkan, ,t')i:ti *U.\'#t'ty .'r*I fl .i'i '€l :lirif t i,it
'o{ ;8 ,{'up :'fr'J'6 ,'q ti:+ iyi'os e 6W tty5 1u^*u
Salamah berkata, "Sungguh demi Allah kami berbicara dengannya,

jilra englcau hendak mengurus hal itu maka beliau lebih patut, dan jika
beliau melarang kami maka beliau lebih kami taati daripada engkau."

Umar berlrata, "Alan pun menyesali perkataanlu terhadap mereka").

Dalam riwayat Yazid bin Ruman disebutkan, lrr Jr--r r!*')t0t'oi tiX-r;
'# oA &rt:I: P, * Xn' ,r,; (Tidak ada yang menghalangi

kami cemburu terhadap Rasulullah SAIT sementara istri-istri kamu

cemburu terdapat lcamu). Adapun yang mendorong Umar melakukan

hal itu adalah kasih sayangnya dan keagungannya dalam memberi

nasihat, maka dia biasa berkata kepada Nabi SAW, kerjakan ini dan

jangan kerjakan ini seperti perkataannya, "Hijablatr istri-istrimu".
Begitu pula perkatilannya, "Jangan engkau menshalati Abdullah bin

Ubay'', dan selain itu. Nabi SAW juga menerima hal itu karena

pengetatruannya akan kebenaran nasihatnya dan kekuatan
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keimanannya dalam Islam. Imam Bulfiari meriwayatkan dalam tafsir

surah Al Baqarah dari hadits Anas dari Umar, dia berkata, ; ilr iJiiri
pX 6tcu bersesuaian dengan Allah dalam tiga perkara). LaLu di

dalamnya disebutkan, 'Cei y.u|e.*t * il' & 4r'*t l ,*"
fe a:.bt ir7i ,;t ,tj{i fp 'ij.,i itt ',t,* i1 ';f,at ;7 ,& "#
tui "rlLi ,F l;u, !4- ti fu J?: d 6l ,:fr U,Lirii gampai

kepadalu teguran Nabi SAW terhadap sebagian istri-istrinya, alat pun

masuk kepada mereka dan berkata, "Hendaklah kalian berhenti atau

Allah akan menggantikan untuk Rasul-Nya yang lebih baik daripada

knlian." Sampai aku datangi salah seorang istrinya dan dia berkata,

"Wahai Umar, apakah tidak ada pada Rasulullah SAW apa yang bisa

menasehati istri-istrinya, hingga engkau yang menasehati merekn? ").

Perempuan yang dimaksud ini adalah Zainab binti Jahsy sebagaimana

diriwayatkan Al Khathib dalam tr,rtab Al Mubhamat Sebagian mereka
juga mengemukakan kemungkinan dia adalah Ummu Salamah, karena

perkataannya yang disebutkan pada riwayat Ibnu Abbas dari Umar di

tempat ini. Akan tetapi memahaminya sebagai kejadian yang berbeda

adalah lebih utama, sebab pada sebagian jalur hadits ini yang dikutip

Imam Ahmad dan Ibnu Mardawaih dikatakan, gqt b'orS C ,1i*
"d<1 j'tti W:jl-;t! 'r*3lt|Sampai kepadatu apa yang terjadi pada

Ummahatul Muloninin. Aku mendatangi merekn dan berknta,
"Hendaklah kalian berhenti). Asumsi kejadian ini berlangsung lebih

dari satu kali dikukuhkan oleh perbedaan redaksi pada jawaban

Ummu Salamah dan Zainab.

|F E iLb oi $:bi i (? 1 @an kami berbicara atau

memperbincanglmn bahwa Ghassan telah mengarahkan pasukan

berkuda).Pada pembahasan tentang perbuatan aniaya disebutkan, '#

StAt (ia mengenakan sandal). Maksudnya, tapak kaki kuda. Mungkin
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juga menggunakan kata JEJI dan ini dikuatkan oleh kata al khail

dalam riwayat ini.

t|jp. (Untuk menyerang kami) tercantum dalam riwayat Ubaid

bin Hunain , " ,g;4'01 ;f;'fi a f\ tt t {* b'q U'f it:
+ $:)3:b c:r-lr (Dan kami merasa khawatir raja daripada raja-raja

Ghassan disebutkan kepada kami bahwasanya dia ingin mengerahkan

pasukan kepada kami sungguh dada-dada kami telah penuh olehnya).

Dalam riwayatrya yang terdapat pada pembahasan tentang pakaian

oLb 'q \ ;i-';l ,'i iria,t i Pt * \t * }s J:bi J? 'i osi
,$iibl UaJ & S*Ju.1oan siapa yang di sekitar Rasulullah SAW telah

bersiap-siap untuknya tidak tersisa kecuali raja Ghassan di Syamm,

kami khawatir dia mendatangi kami). Dalam riwayat Ath-Thayalisi

disebutkan , u* ):if 'u'ct| $rt tti o; v:* -J?i'rri X li (Tidak

ada seseorang yang lebih knmi lchawatirkan disbanding salah seorang

dari raja-raja Ghassan datang menyerang kami).

tup q? ,f.ti. qpiq 4 gj ,$l i't-',5:6\r ,,fb Jp
9i 'il i,Sg: (Tibatah saatnya giliran sahabatht Anshar yang

mendatangi Nabi SAW. Dia kembali kepada kami di waldu sore lalu

memulail pintulu dengan pulailan yang keras dan berkata, 'Apakah

dia di sana? ). Yakni, dalam rumah. Hal ini beliau lakukan karena

lambabrya jawaban untuknya, maka dia mengira Umar berada di luar

rumalr. Dalam riwayat Aqil, ff n.tli (Apakah tlia tidur?), versi ini

lebih tepat.

,tlclt (Afu terkejurl. Maksudnya, aku takut karena kerasnya

pukulan pintu, yang lain dari biasanya.

til(-l, ,vi r;6 :i:Ji ,i+b";1 ?'t}t oir, i :JEi ,*t'*t$ @*"

keluar kepadanya dan dia berkata, "Hari ini telah teriadi perkara

yang besar." Aku berkata, "Apakah itu? Apaknh Ghassan telah
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datang? '). Dalam riwayat Ma'mar disebutkan,triEf @pakah ia telah

datang?). Dalam riwayat Ubaid bin Hunain disebutkan, ;.f.Ar i*i
(Apakah Ghassan telah datang?).

[ili'4.i'u;Bi rti ,f 'jti (Dia berkata, *Tidak, 
bahkan tebih

besar daripada itu dan lebih dahsyat). Maksudnya, bila dinisbatkan
kepada lJmar, karena Hafshah, anak perempuannya, termasuk di
antara mereka.

,i*. *i * kt * Ct '** (Woti SAW tetah menceraikan

istri-istrinya). Demikian tercantum dalam semua jalur dari Ubaidillah
bin Abdullah bin Abi Tsaur, yaitu menggunakan kata, 'riL

(mencerailmn), yak'nt disertai ketegasan. Dalam riwayat Amrah dari
Aisyah yang dikutip Ibnu Sa'id disebutkan, Jui '# 7i :'qrU\r SVi

rii tt,.1ti .;!J,i'u'pii Jqrtbil' jui Ayra f gri;L'I,;sr tt,'#
i;, 'db n\l*i * i,'e !, J?: ,s:i r;',ji eaki-taki Anshar itu

berkata, "Perkara besar." (Jmar berkata, "Barangkali Al Harits bin
Abu syamr telah berjalan menuju bita". Laki-taki Anshar berkata,
"Lebih besar daripada itu". [Jmar berknta, ,Apakah itu?,' Dia
berkata, "Alat tidak berpandangan kecuali bahwa Rasuruilah sAW
telah menceraikan istri-istrinya'). Serupa dengannya diriwayatkan
dari Az-zuhi, dari Urwah, dari Aisyah, dan dia mengatakan bahwa
laki-laki Anshar itu adalatr Aus bin Khauli seperti telah disitir
terdahulu. Kemudian pernyataan ',$ 

1*"o"eraikan) di sini diiringi

dengan sangkaan.

|# * /& i:'* ,,f i.'*L Sii goau bin Hunain berkata,

Ibnu Abbas mendengar dari Umar) tentang haditstbnu Abbas mendengar dari umar) tentang hadits ifi. Jl6c (Dia

berkata). Maksudnya, laki-laki Anshar. &t * iO' ,p At Wy

ItTt (Dia

+t1:i (Rasulultah sAW menjauhi istri-istrinya).Imam Bukhari tidak

menyebutkan di tempat ini dari riwayat ubaid bin Hunain kecuali
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bagran ini saja. Adapun

o*) (aht berkata, "Hafshah telah kecewo dan merugi'), maka ia

adalah kelanjutan riwayat Ibnu Abi Tsaur, karena riwayat yang

mu'allaq ini telah dinukil dengan sanad yang maushul oleh Imam

Bukhari dalam tafsir surah At-Tahriim dengan redaksi, ,E 'rrUl

ei,|>si .'q:\1 Pi * h',rp ,it l?l ;,4i'u'hi\ 'j6i tu,-ri;ir

datang? " Dia

berkata, "Bahkan lebih dahsyat daripada itu, Nabi SAll menjauhi

istri-istrinya." Alan berkata, "Sungguh kecewa Hafshah dan Aisyah").

Sebagian orang mengira bahwa dari kata, J*\ (menyingkiy' sampai

akhir hadits masuk bagian jalur yang mu'allaq, namun sesungguhnya

tidak demikian seperti yang sudatr saya jelaskan. Dugaan bagi hal itu
adalah penyebutan Imam Bukhari lafazh yang mu'allaq ini dari Llbaid
bin Hunain di sela-sela matan yang disebutkan dari riwayat Ibnu Abi
Tsaur. Secara zhahir, ia telah berpindatr kepada redaksi Ubaid bin
Hunain. Tampaknya An-Nasafi salamat dari kemusykilan ini, karena

dia tidak menyebutkanmatan dan bagian yang disebut secara muallaq.

Lalu dia membagi apa yang tercantum dari jalur Ibnu Abi Tsaur pada

pembatrasan tentang pebuatan aniaya dan dari jalur Ubaid bin Hunain

dalam tafsir surah At-Tahriim. Dalam kitab Mustakhraj Abi Nu'aim
disebutkan penyebutan bagian yang mu'allaq dari llbaid bin Hunain

di akhir hadits dan tidak ada kemusykilan padanya. Seakan-akan

Imam Bukhari bermaksud menjelaskan batrwa kalimat, i;r.'elb
(mencerailran istri-istrinya), tidak disepakati oleh riwayat. Barangkali

sebagian mereka meriwayatkan dari segi makna. Disebutkan dalam

riwayat Imam Muslim dari jalur Simak bin Zumail dari Ibnu Abbas

bahwaUmarberkata, h, ,P !, l'*,t'Oib ,tit-].6r riri 'tqj,)r*n

"it:;.'nn1 
* fAm masuk masjid, ternyata orang-orang mengatakan

Rasulullah SAW menceraikan istri-istrinya). Ibnu Mardawaih

mengutip dari Salamatr bin Kahil dari Ibnu Abbas bahwa Umar
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berkata, *t * io' .* u.3r irl 'tui 7:;*1at 9:i ,frr'# i lt'* ,#
i;, 'db (Abduttah bin Umar bertemu denganku di sebagian jalan-

jalan Madinah dan berkata, "sesungguhnya Nabi SAW tetah
menceraiknn istri-istrinya"). Hal ini jika akurat dipahami batrwa Ibnu
Umar bertemu bapaknya dan dia sedang datang dari rumahnya lalu
dikabarkan kepadanya seperti yang dikabarkan oleh laki-laki Anshar.
Barangkali penegasan ini terjadi akibat isu yang disebarkan oleh
sebagian orang munafik. Dasarnya adalatr sikap Nabi SAW yang
manjauhi istri-istrinya sehingga mereka mengira beliau menceraikan
mereka. oleh karena itu, umar tidak mencela laki-laki Anshar tentang
terjadinya perceraian. Dalam hadits Simak bin Al walid disebutkan

oleh Imam Muslim di bagian akhirnya, 'U';t Sie oyj eg oi; i;Ij
u.i t pi $i'cK ,JG (& 

"fj,;tu- 
-{} jy u. tlLft f t4t ,i i\r

;\ 6an turunlah ayat ini, "Dan apabila datang kepada merelca

suatu berita tentang keamanan atau ketalafian, mereka lalu
menyiarknnnya -hingga firman-Nya- orang-orang yang ingin
mengetahui kebenarannya (akan dapat) mengetahuinya dari merelca."
Dia berknta, "Maka aku pun mengetahui'). Maloanya, sekiranya
mereka mengembalikannya kepada Nabi SAW hingga beliau sendiri
yang mengabarkarurya, atau kepada para senior sahabat, niscaya
mereka akan mengetahui dan memahami maksudnya. Atas dasar ini
maka yang dimaksud penyebaran isu adalah beliau sAw menceraikan
istri-istrinya, tanpa mengecek dan menelitinya, hingga Umar akhirnya
melakukan apa yang semestinya, dan itulah yang dimaksud dengan

menyebarkan berita.
t-, t .o}lj eki; U.g (Hafshah kecewa dan rugi). Hanya saja

Umar menyebut Hafshah secara khusus, karena Hafshah adalah anak

perempuannya. Disamping itu, dia juga baru diperingatkan akan

kejadian itu. Dalam riwayat Ubaid bin Hunain disebutkan, e: i>Ui
zAn,bt 121, ,lt pru berkata, "sungguh kecewa Hafshah dan
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Aisyah"). Seakan-akan Umar mengkhususkan keduanya, karena

keduanya menjadi penyebab dalam perkara itu.

okbi 4i t:a'obl l* i lsungssrh aht telah menduga hal ini

hampir-hampir alran teriadi). Yang demikian itu karena apa yang

telah terjadi sebelumnya bahwa perbuatan mereka menanggapi Nabi

sAw telah menyebabkan kemarahannya yang bisa menghantarkan

kepada perpisahan.

'{3 * io' ,p d, t 4r a* '*bi (Aku mengerjakan

shalat Shubuh bersamq Nabi SAW). Dalam riwayat Simak disebutkan,

*3 # tr' ,p lt ;y,',* |oj6 u,:r ot*i-lrlr rlf l*:at'c.t;'t

!4u., ;t731- ?i ',y U}i ,lorU 6*u masuk masiid ternyata orang-

orang sedang mempermainkan batu seraya berkata bahwa Rasulullah

SAW menceraikan istri-istrinya, dan yang demikian itu adalah

sebelum merela diperintah berhiiab). Demikian yang disebutkan

dalam riwayat ini, tetapi itu merupakan kekeliruan, sebab turunnya

ayat hrjab pertama kali berkenaan dengan Zairrab binti Jahsy seperti

yang telatr disebutkan pada tafsir suratr Al Alzaab. Sementara kisah di

tempat ini menjadi sebab takhyiir (pilihan), dan Zainab binti Jahsy

termasuk di antara mereka yang disuruh memilih (antara tetap menjadi

istri Nabi SAW dengan nalkah seadanya atau diceraikan). Sudah

dikutip pula bahwa Umar menyebut Zainab dalam perkataannya, li

# *'r;-3|* (Dan tidak pula kecantikan Zainab binti Jahsy).

Akan disebu&an setelatr delapan bab dari jalur Abu Adh-Dhuha dari

Ibnu Abbas dia berkata , ,ffi- Pt * to' ,r,; ;:t ir:;i t1't;- tL?i
'i*" G it p:, * io'..J- 4, jtlp'fri$ )a&J,t ]*'p
(Suatu hari kami berada di pagi hari dan istri-istri Nabi SAW

menangis. Aku pun keluar ke masjid, lalu umar datang kemudian naik

menemui Nabi SAll sementara beliau SAW berada di lcamarnya).

Selanjutnya dia menyebutkan kisatr ini secara ringkas.
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Kehadiran Ibnu Abbas dan kesaksiannya terhadap hal itu
berkonsekuensi batrwa kisah ini terjadi lebih akhir daripada peristiwa

hijab, karena antara masalatr hijab dan berpindahnya lbnu Abbas ke

Madinah bersama kedua orang tuanya terjadi sekitar empat tahun.

Mereka datang sesudah pembebasan Makkah. Atas dasar ini, ayat

takhyiir (pemberian pilihan) turun tatrun ke-9 H, sebab pembebasan

Makkah terjadi pada tahun ke-8 H, sedangkan ayat hijab terjadi pada

tahun ke-4 H atau ke-5 H. Keterangan ini diketahui dari riwayat

Ikrimah bin Ammar dengan sanad yang dikutip Muslim, dimana Abu

Suffan berkat4 '€ J'6 ,6+\lt V it q$r ,{.*i ,s* (di sisiku ada

orang Arab paling cantik, yaitu Ummu Habibah, aku meniknhkanmu

dengannya. Dia berkata, "Baiklah!"). Namun hal ini diingkari para

Imam dan Ibnu Hazm. Mereka menjawab dengan penakwilan yang

sangat jauh dan tidak ada yang menyinggung perkara ini.

Menurutku, pandangan paling bagus bahwa periwayat ketika
melihat perkataan Umar batrwa dia masuk kepada Aisyah, maka dia
mengira yang demikian terjadi sebelum turun perintah hijab, maka dia

menegaskan demikian. Hal itu dijawab batrwa tidak menjadi

kemestian bila Umar masuk, maka hijab diangkat. Bisa saja Umar
masuk dari pintu dan berbicara dengannya dari balik hijab.

Sebagimana tidak menjadi kemestian bila terjadi kesalahan

pemahaman periwayat terhadap satu lafazh hadits maka haditsnya

dic ampakkan seluruhnya.

Dalam riwayat ini terdapat masalah lain yang juga musykil,
yaitu perkataannya diaktrir hadits sesudah lafazh, 'Nabi SAW

tertawa", disebutkan, lt l?,t J:11 ,Lqu ,t:$1 c.Stri iltt JH JP
tlll l' 

',)?) 
6- ,"# ,q*. 'r!;- t -A\t .)n # ufig *j * io' &

i-Pt *, *.fit e',5 (maka Rasulullah SAIV turun dan alat pun

turun, alar berpegang dengan pangkal latrma dan Rasulullah SAW

turun seakan-akan dia berjalan di atas tanah dan tidak menyentuhnya

dengan tangannya. Alat berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya
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engkau berada di kamar selama dua puluh sembilan hari"). Secara

zhahir Nabi SAW turun sesudah diajak bicara oleh Umar, maka

konsekuensinya pembicaraan Umar dengan beliau terjadi lebih akhir

setelah Nabi SAW menjauhi istri-istrinya selama dua puluh sembilan

hari. Adapun redaksi riwayat lain secara zhahir menunjukkan Umar

berbicara dengan Nabi SAW pada hari itu juga (di awal beliau SAW

menjauhi istri-istrinya). Bagaimana Umar bisa menunda hingga dua

puluh sembilan hari tidak membiarakan hal itu sementara dia

menegaskan bahwa dia tidak bisa bersabar sesaatpun di masjid sampai

dia berdiri dan kembali ke kamar lalu minta izin. Kemusykilan ini

cukup mudah dijawab, yaitu batrwa perkataannya, "beliau turun",

dipahami sesudah berlalu masa yang ditentukan. Ini berarti Umar

senantiasa bolak-balik kepada Nabi saat beliau SAW bersumpatr tidak

mendekati istri-istrinya, maka saat Nabi hendak turun, Umar pun

bertepatan di sisiny4 lalu dia turun bersamanya. Kemudian Umar

khawatir kalau Nabi telatr lupa, lalu dia mengingatkannya

sebagaimana juga diingatkan oleh Aisyatr seperti akan dijelaskan.

Di antara perkara yang mendukung bahwa kisatr takhyiir

(pemberian pilihan) terjadi lebih akhir adalah keterangan dari

perkataan Umar dalam riwayat Ubaid bin Hunain yang telatr

disebutkan pada pembahasan tentang perbuatan aniaya, J?'i ogi

i*ru l,,Cl atr il 'i lra;",r )r r"Y"t *p i,,.,La I' t)'*: @an kabilah-

lrabilah disekitar Rasulullah SAW telah tunduk kepadanya kecaali

raja Ghassan di Syam). Sesungguhnya ketundukan yang disinyalir

dalam pernyataan ini terjadi sesudatr pembebasan kota Mekkatr.

Pada pembahasan tentang pembebasan Makkah telatr disebutkan

dari hadits Amr bin Salamatr Al Jarmi, e, #tJ",y,ilis q'ilt *€t

iik ;':ri. Tltt ui2 uv tti ,A'#'*'iuby ,:6:i3 ti'ji ,:li,fi
*l/ry (Adapun orang Arab menunda Islam mereka dengan adanya

pembebasan Mal*ah. Merelro berkata, "Tinggalkanlah dia bersama

l<aumnya, jika dia menang atas mereka mal<a dia adalah Nabi."
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Ketika terjadi peristiwa pembebasan Mekkah maka bersegeralah

setiap kaum menyatalmn keislaman mereka). Pembebasan Mekkah
terjadi di bulan Ramadhan tahun ke-S H. Nabi SAW kembali ke

Madinah di akhir bulan Dzulqaidah di tahun yang sama. Oleh karena

itu, tatrun ke-9 H dinamakan tahun kedatangan para utusan, sebab

tahun itu para utusan bangsa Arab banyak yang datang. Dari sini jelas

bahwa ketundukan suku-suku di sekitar Nabi SAW terjadi sesudah

peristiwa pembebasan Mekkah. Konsekuensinya ayat takhyiir
(pemberian pilihan) terjadi di awal tahun ke-9 H seperti saya jelaskan.

Di antara mereka yang menegaskan bahwa ayat takhyiir turun pada

tahun ke-9 H adalah Ad-Dimyati dan para pengikutnya, dan inilah
yang dij adikan pegangan.

,* A $$li; & *3i (Dan atu masuk kepada Hafshah

ternyata dia sedang menangis). Dalam riwayat Simak disebutkan, .p3
Xo' ,* !, l:r,, €r:i'oi wy'n t'ul ti* ;j ,>;6- :Jvi zatb ..tb t\l
'q)olo *+&at i.\6-Ui ,t6 :Liui e'drj *b (Dia masuk pertama

kali pada Aisyah dan berkata, "Wahai putri Abu Bakar, apakah telah

sampai urusanmu untuk menyakiti Rasulullah SAW." Aisyah berkata,
"Ada apa alat denganmu wahai lbnu Al Khaththab, hendalorya

en gkau mengurus p enyimp anan rahas iamu " ) . Maksudnya, hendaknya

engkau mengurus kepentinganmu dan tempat rahasiamu. Asal kata
'aibah adalah wadah tempat pakaian dan perabotan yang mahal.

Aisyah menggunakannya untuk Hafshatr batrwa dia adalah 'aibahbag;

Umar dalam konteks tasybih (penyerupaan). Maksudnya, hendaknya

engkau menasehati anak perempuanmu.

,!il3;'fi it @ukankah alat telah memperingatkanmu).Dalam

riwayat Simak ditambatrkan, f pi * ?nt & l' J?tt'oi ** 'ri)

"&lr",tsl'c.!4 ,clijiJ $ii'tft , gr;-gungguh engtmu telah mengetahui

bahwa Rasulullah SAW tidak mencintaimu, kalau bukan alat niscaya

beliau telah menceraikanmu, maka dia pun menangis dengan keras).
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Hal itu dikarenakan telah berkumpul pada dirinya kesedihan akibat

berpisah dengan Rasulullah SAW dan apa yang diprediksi bapaknya

sebab kemarahannya. Apalagi bapaknya telah berkata kepadanya-

sebagaimana diriwayatkan Ibnu Mardawaih -, 4i?1, t ilb ir( b1 .irri

fij (Oemi Allah, seandainya Nabi menceraikanmu niscaya aku tidak

alcan berbicara denganmu selamanya). Ibnu Said, Ad-Darimi, Al
Hakim meriwayatkan bahwa Nabi SAW menceraikan Hafshah

kemudian ia rujuk kepadanya. Ibnu Sa'id mengutip riwayat serupa dari

hadits Ibnu Abbas dari Umar dan sanad-nya hasan. Dari jalur Qais bin

Zaid sama sepertinya dan ditambahkan, br. *i fr h' ,P C, iui
#, e'efi ,gs ,r;tlg u,k Qg tal; Ett :,).'Jui ri:1 ,hb Q,tabi

SAW bersabda, "Sesungguhnya Jibril datang kepadalru dan berkata,

'Rujuklah dengan Hafshah, sesungguhnya dia itu wanita yang suka

berpuasa dan suka mendirilcan shalat, dan dia adalah istrimu di
surga"). Namun status Qais masih diperdebatkan ulama yaitu tentang

penggolongannya sebagai satrabat. Hal senada juga dinukil olehnya

melalui jalnr mursal Muhammad bin Sirin.

\]ir e J* ri ,i ti (Ini dia sedang menyendiri di tingkat

atas rumah). Dalam riwayat Simak disebutkan, lt i?,r'i-t q'dli
'yi}:i, d #tf G i |Ui'6 e{t * ?nt ut:"6ot* bertanya kepadanya,

"Di mana Rasulullah?" Dia berkata, "Beliau berada di tempatnya di
lamar atas"). Pelafalan kata masyrubah serta penafsirannya sudatr

dipaparkan pada pembahasan te,ntang perbuatan aniaya.

# ,*- W,,r'iV ri,i it jt',;i |>+:;,t (Aku ketuar talu

datang lre mimbar dan ternyata di sekelilingnya terdapat sekelompok

orang; sebagian mereka menangis). Saya belum menemukan

keterangan tentang nama-nama mereka. Dalam riwayat Simak bin Al
walid disebutkan, tbAu. o:r;<:i |"r!rr rif ';a*Jr C*s @t* masuk ke

masjid dan ternyata orang-orang sedang melempar-lemparkan
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kerikil). Maksudnya, mereka melempar-lemparkan kerikil tahan

seperti perbuatan orang yang sedang risau dan berpikir.

'r1O * f $emuaran alu risau oleh apa yang aku rasakan).

Maksudnya, kesibukan hatinya atas apa yang sampai kepadanya

tentang sikap Nabi SAW yang menjauhi istri-istrinya, dan semua itu
terjadi karena kemarahan beliau SAW. Disamping itu mungkin ada

benamya isu yang beredar bahwa Nabi SAW telah menceraikan istri-
istrinya, termasuk Hafshatr binti Umar. Jika demikian, maka putuslah

hubungan di antara Nabi SAW dan putrinya. Tentu saja perkara ini
terasa berat bagi Umar.

t?i 'i ir$.';rrt (Alar berkata kepada budak hitam miliknya).

Dalam riwayat Ubaid bin Hunain , yi$ e *t * !t,& l' i?:t tty

1t;ar Oii ,b i?t pt * il' ,,r; h Jyj. ir", 'i*r, W ej
(Ternyata Rasulullah SAW berada di tingkat atas, beliau naik ke atas

tempat itu menggunakan tangga, sementara budak milik Rasulullah

SAW berada di bagian atas anak tangga). Nama budak ini adalah

Rabah seperti disebutkan Simak dalam riwayatnya, gESi 6$'c.bi
',y f * *tilt' u;:"it f<rt ,pV,t pt *vht e )t )y] e>v
,.'o...1., .i. I '!. t t..,. .i- a.-... .r.
i+;J-l *t *.!t .5t )t Jrj * C;-Ly pt ,# (Aku masuk

ternyata aku mendapat Rabah -budak milik Rasulullah SAW-
sedang duduk di bagian depan tingkat atas rumah, dia menjulurkan

kedua kakinya ke taktril yang terbuat dari kayu, dan itu adalah batang

pohon kurma yang digunakan Nabi SAW naik dan turun). Dari sini

diketahui pula penafsiran tangga yang disebut-sebut dalam riwayat

selainnya. Pada hadits Abu Adh-Dhuha akan disebutkan pembahasan

tentang itu.

'Takik: torehan yang agak dalam pada batang pohon untuk memudahkan orang
memanjat (kamus besar Bhs. Indonesia hal I124, ed)
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#. OSI;:",| (Mintakan izin untuk Umar). Dalam riwayat llbaid

bin Hunain disebutkan, q'LAt i 'fr ,b'# ,'i 'ila (Aku berkata

kepadanya, "Kataknn, ini Umar bin Khaththab").

i'{ri (Beliau diam). Dalam riwayat Simak disebutkan, Ln:t'#
t*,'#;- C Ul'p 'j $"fit J (Rabah memandang ke kamar kemudian

melihat kepadaht dan dia tidak mengatakan sesuatu). Kedua riwayat

ini sepakat batrwa budak itu pergi dan kembali sebanyak tiga kali.

Akan tetapi yang demikian tidak ditemukan secara tegas dalam

riwayat Simak. Balrkan makna zhahir riwayatnya menyatakan dia

mengulang permintaan izin saja. Kemudian 'semua ini tidak

disinggung dalam riwayat Ubaid bin llunain. Kemungkinan juga pada

dua kali pertama Nabi SAW sedang tidur, atau mungkin Nabi SAW
mengira Umar datang untuk membujuknya rgar memaafkan istri-

istrinya, mengingat Hafshatr, putri Umar termasuk salatr satu di antara

mereka.

giY- i>rfir rif 6Vl *i (Alar berbalik pergi dan ternyata

budak itu memanggitlcu). Dalam riwayat Ma'mar disebutkan, *i
tijti (aku berbalik kebelatcang). Dalam riwayat Simak, €:* s$ j

b + ,J "* Pi * in' ,3- hr J*-t'oi'p;i 39 d- bi'e't L6, u ,tili
(# 'nP\ W ?1 ,irt U I'i ,|ab )ii lkemudian aku

mengeraslrnn suaralan dan berkata, "Wahai Rabah, mintakan izin

untukla+ karena alat mengira Rasulullah menganggap kedatanganht

lrnrena Hafshah, demi Allah, sekiranya beliau memerintahkanku

memenggal lehernya niscaya aht akan memenggalnya). Riwayat ini
menguatkan kemungkinan kedua, karena ketika Umar menyatakan

sikapnya terhadap anak perempuannya sendiri, tentu sangat jauh

kemungkinan dia akan membujuk Nabi SAW untuk memperbaiki

hubungan dengan istri-istrinya yang lain.
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)6: * '# '$ tty (Ternyata beliau berbaring di atas

anyaman). Kata, J6) terkadang diberi bais 'lcasrah'pada huruf ra'

dan terkadang pula diberi bais 'dhammah'. Dalam riwayat Ma'mar

disebutkan, riml. Adapun maksudnya adalatr 'anyaman'. Dikatakan,

'ramaltu al hashiir'artinya aku menganyam tikar. 'Hashiir marmuul'

artinya tikar yang dianyam. Maksudnya, bahwa tempat tidur beliau

SAW dianyam dari bahan yang digunakan menganyam tikar.

Kemudian dalam riwayat lain disebutkan, ii )6t e (di atas

anyaman tempat tidur). Sementara dalam riwayat Simak, tr ,)t
y e 

";r;St;1ni 
(di atas tilwr dan tikar itu telah membekas di sisi

badannya). Seakan-akan Umar menyebut tempat itu sebagai tikar
dalam konteks taghlib (dominasi satu kata atas kata lain). Al
Khaththabi berkat4 "Kalimat'rimaal hashiir' adalah tali-talinya yang

saling dimasukan satu sama lain, sama halnya dengan posisi benang

pada kain." Seakan-akan menurutnya, kata 'rimaal' adalah bentuk
jarnak. Adapun kalimat, "Tidak ada antara ia dan beliau tempat tidur
(kasur), dan anyaman telatr membekas di sisi badannya", menguatkan

apa yang telah saya kemukakan, bahwa beliau menyebut anyaman

tempat tidur sebagai 'tikar'.

'lriii ,r ,jui [:*. lei e'g,;,'c,ilLi lt lr, ( :pri $b t:jfr
'5i ilr Afu berkata sementara aku berdiri, "Apakah engkau

mencerailran istri-istrimu?" Beliau memandang kepadaku dan

berlrata, "Tidak." Aku berkata, "Allah Maha Besar"). Al Karmani

berkata, "Ketika laki-laki Anshar (sahabat Umar) mengira sikap beliau

menjauhi istri-istri adalah perceraian, maka dia mangabarkan kepada

Umar dengan tegas bahwa perceraian telah terjadi. Ketika Umar

mengecek hal itu kepada Nabi SAW dan ternyata tidak seperti yang

sampai kepadanya, maka dia mengucapkan takbir karena takjub atas

hal itu." Namun, mungkin juga Umar bertakbir sebagai pujian kepada

Allah atas nikrnat-Nya yang karenanya perceraian tidak terjadi.
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Dalam hadits ummu Salamah yang dikutip Ibnu Sa'id

disebutkan , t iLi 'iA 'P'ttt # ,6:;. e !X2 avir."?$s 'P '#
h. F, siE & ,:#i 1 lt;j 3ru. (umar mengucaplwn takbir

sebagaimana yang lmmi dengar, sementara knmi berada di rumah-

rumah kami. Kami pun mengetahui (Jmar bertanya kepada beliau,

"Apaknh engkau menceraikan istri-istrimu" dan beliau menjawab

"tidak", makn dia bertakbir, sampai akhirnya datang berita kepad3

knmi sesudah itu).Kemudian dalam riwayat Simak disebutkan, li'sl,ii

t:"ar u$i- t;';tl,$q ta;ar *t ;\,ii ,t i,rti s'iriitLi *tl;'t't
\";;tibi'd tlf i'tb Util ,;;u.*t * h' .,F lt J'v:r'iL'ti'fr"

4 bl'jJ ;Jtt (Aht berknta, "Wahai Rasulullah, apakah engknu

menceraikan merekn?" Beliau meniawab, "Tidak"' Aku berkata'
,,Aku masu.k ke masjid dan kaum muslimin bermain-main dengan

kerikil [berfikir], merekn mengatakan Rasulullah SAW mencerailan

istriis;trinya. Bolehkah aht turun dan mengabarkan kepada mereka

bahwa engkau tidak mencerailcan istri-istrimu?" Beliau menjawab,

"Ya, jika engkau mau"). Di dalamnya disebutkan pula, .7{ }b 
"''lit

'rir;,'6tg I ,,,5* *yL. U-sA *Jr (Aku berdiri di pintu masjid dan

berseru dengan suaralan paling keras, "Beliau tidak menceraikan

istri-istrinya").

C$'j :, l;':rt;- L;li;i * 6i Ui P (Kemudian atat bertrata

dalam posisi masih berdiri, untuk menghiburnya, "wahai Rasulullah,

seandainya engkau melihatlat-..'). Kemungkinan perkataannya ini

sebagai pertanyaan dalam konteks permintaan izin. Mungkin juga

menerangkan keadaan perkataan yang disebutkan sesudatrry4 dan ini

merupakan makna zhahir redaksi riwayat tersebut. Al Qurthubi

menegaskan kalimat ini untuk pertanyaan. Asalnya menggunakan dua

huruf ,hamzah' lalu dimudahkan pengucapannya dengan cara

menghapus salatr satunya. Adapun maknanya adalah berlapang dalam

pembicaraan dan mohon restu. Umar sengaja berbuat demikian karena
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mengetatruinya bahwa anak perempuannya termasuk penyebab

peristiwa itu. Oleh karena itu, dia **rawatir tunrt mendapat celaan.

Atas dasar ini dia seperti orang yang segan memulai pe,lrrbicaraan

hingga minghibur lebih datrulu.

"r:.lrr L# f-i * tSr rC-fr! :, ,S}r5- (Wahai Rasuluilah,

sekiranya englau melihatlu dan kita kaum Quraisy mendominasi

laum perempuan). Lalu disebutkan sebagaimana di atas. Demikian
juga dalam riwayat Aqil. Namun, dalam riwayat Ma'mar kata

ista'nasadisebutkan sesudatr kisah, *i lt J?)Ugi: j ,r5ikt ,'c,tii

g" ,J,6 11, ir-; 6_','rlLt tji - 24, oti - f:i ,::.; (Aku berkata,

"Allah Maha Besar, seandainya engkau melihat kami wahai
Rasulullah, dan kami adalah knum Quraisy"-lalu disebutkan kisah
selengkapnya-alru berkata, "Apakah alat boleh menemanimu wahai
Rasulullah?" Beliau menjawab, "Ya"). Keterangan ini menopang
kemungkinan pertamq yakni, dia minta izin untuk menemani, dan

ketikaNabi SAW mengizinkan, lalu dia duduk.

s?f z;* -.ty Jr- lrb db 'cjesj ,f-l I ), lyi 6-

(Kemudian alar berkata, "Wahai Rasulullah, seandainya engkau
melihatlru di saat alu masuk menernui Hafshah -hingga
perkataaannya- beliau tersenrym yang lain."). Kalimat ini
menunjukkan keadaan, yakni pada saat aku masuk kepadanya. Dalam
riwayat Ubaid bin Hunain disebutkan, ili bi;,1. ijd g. 'n 'c':S:i
''rV&t z;l; 6Ur" menyebutkan kepadanya apa yang alat kotakan

lrepada Hafshah dan Ummu Salamah, maka beliau pun tertawa).

Simak menyebutkun,';3 ,?i ,*i C 'i't^ir'k4 ,F itai S:3i'Si

*t * 1t' .,i; rli ,,,6r ,#( 'u i,ei |,:tpi (Atcu terus berbincang

dengannya hingga i"rriogkop kemarahan dari wajahnya, sampai
beliau menampakkan fgrgt serinyal lalu tertawa. Beliau adalah
manusia paling indah gigi serinya). Kata tafuassara artinya tersingkap.
Adapun kasyara artinya menampakkan grgl seri dalam keadaan
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tertawa. Ibnu As-Sikkit berkat a, "Katta kasyara, tabas s ama, ibtas ama,

dm iftara, adalah semakna (tersenyum). Jika lebih daripada itu, maka

disebut qahqaha dan karkara (tertawa). Sudah disebutkan sehubungan

sifat beliau SAW, "Adapun tertawanya adalah 'tabassum'

(senyuman)."

*'iri iv ht * A,;$ lNaui SAW tersenyum dengan

senytman). Dalam riwayat Al Kaslmrihani disebutkan dengan kata,

'tabsiimatan'.

*#. e r1f.'-{tjt (Aht menganglat pandanganht di rumahnya).

Maksudnya, aku melihat-lihat di dalamnya.

N yi 'p lsrtoin tiga lrulit). Dalam riwayat Al Kasymihani

disebutkan, tsalaats. Kata al ahabah, atal al uhubah, yang merupakan

bentuk jamak dari kata ihaab, artinya kulit yang belum disamak.

Sebagian mengatakan ia adalah kulit baik, sudatr disamak atau belum.

Tampaknya yang dimaksud di tempat ini adalah kulit yang mulai

disamak namun belum selesai. Hal ini didasarkan pada lafazh di

riwayat Simak bin Al Walid, W "ef $$ \ernyata ada laiit yang

tergantung). Artiq adalah kulit yang belum selesai disamak.

Dalam riwayat Llbaid bin Hunain ditambahk *, G? *:* o?:

ti.t*; @i bagian lcakinya terdapat qarazh [daun yang digunakan

menyamakJ yang tertata). Kemudian dalam riwayat Abu Dzar

disebutkan, mashbuur. An-Nawawi berkata, "Pada sebagian riwayat

tercantum, madhbuur, dan ini adalah salah satu dialek. Maksud

mashbuur adalah yang terkumpul. Hal ini tidak menafikan riwayat

yang menyebutkan kata mashbuur (yang tertata), karena maksudnya

daun-daun itu tidak terpencar meski tidak diletakkan pada wadah,

batrkan dikumpulkan dengan rapi. Sementara dalam riwayat Simak

disebutkan , f 'u zrtj $ti '{-t ito bt & I' ly: {ti d'.:yt
p'i, bS ,t G,j &t ,9fzirt'yj (atru melihat lemari Rasulullah SAll
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ternyata alat dapati setumpuk sya'ir [gandumJ sekitar satu sha', lalu
sama sepertinya qarzh di sudut knmar).

Lqt ,{t &,t$ &r L3' (Berdoatah kepada Allah asar

melapangkan untuk umatmu). Dalam riwayat Ubaid bin Hunain,
'.J?: ,H ri,i c;i '#i 

":;; \ ht Sr, [ ,i:iii re[# 6, Jui ,'c.3!
,lr Jh @lu menangis, *ot o beliau bertanya, "Apa yang

membuatmu menangis?" Alat berknta, "Wahai Rasulullah,
sesungguhnya Kisra dan Kaisar memiliki semua yang mereka
kehendaki, sementara engkau adalah utusan Allah"). Simak
menyebutk*, I ,J, 6j :t# t.7ti.-ir i.t U'dSi- 6 :Jut t$t* olJi.ti

'p$':stii ,,sji r; I qi; ,s1i lath7 ortaj ;g ,f jin';,.At s, 6.1
y.iUi lt l?) Uti ,yltl /$lr ; 6:)s: (Kedua matatu pun tak

lansa menahan air mata. Beliau bertanya, "Apa yang membuatmu
menangis wahai lbnu KhaththabT" Alat berkata, "Bogaimana alat
tidak menangis sementara tilrar ini sudah membekas di sisi badanmu,

lemarimu tidak alru lihat hanya yang tampak apa adanya, sementara
di sana Kaisar (romawi)dan Kisra (Persia) berada di sungai-sungai
yang penuh dengan buah-buahan, padahal engkau utusan Allah dan
pilihan-Nya").

il u ul $ €r( ,;rui ;rti is, *i *v )s e 'dt '*j
s.rti.-.ir (Nabi sAW duduk dan sebelumnya beliau bersandar lalu

berkata, "Apakah pada yang demikian engkau wahai Ibnu
Khaththab?"). Dalan riwayat Ma'mar yang dikutip Imam Muslim
disebutkan, t.7ti.iJr it uui tr ; ji lApakah engkau berada dalam

keraguan wahai lbnu Khaththab? '). Demikian juga dalam riwayat
Aqil pada pembahasan tentang perbuatan aniaya. Adapun maknanya,
"Apakah engkau masih ragu bahwa kehidupan yang lapang di akhirat
lebih baik daripada kehidupan yang lapang di dunia?" Hal ini
memberi asumsi bahwa Nabi sAW mengira Umar menangis karena
urusan yang dihadapinya, yaitu kemaratran Rasulullah terhadap istri-
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istrinya, dan tindakannya menjauhi mereka' Ketika Umar

menyebutkan tentang urusan dunia, maka beliau memberikan jawaban

sebagaimana yang disebutkan.

6fur g6ir e €.* tf*L ;j qJbt (sesungguhnva merel<a itu

adalah kaum yang telah disegeraknn kebaikan-kebaiftan merefta

dalam kehidupan dunia).Dalam riwayat Ubaid bin Hunain,bi ;o'1li
ri7lr Uji gilr '&l'k @pakah engpau tidakridha bagi mereka dunia

dan untuk kita akhiraf?,). Sementara dalam riwayat lain menggunakan

lafazh, q funtuk keduanyal, yakni; untuk Kisra dan Kaisar'

Keduanya disebutkan secara khusus nalnun maksudnya adalah semua

yang mengikuti keduanya atau seperti keadaan keduanya. Dalam

riwayat Simak terdapat tnmbahan, C'*ti (Atcu berkata, "Bahkan alar

ridha").

d,'Pt :, 
'lrr [ 'tiii (Alat berkata, "Wahai Rasulullah,

mintalran ampunan untukht"). Maksudny4 karena keberanianku

mengucapkan perkataan seperti ini di hadapanmu, atau atas

keyakinanku bahwa perhiasan dunia adalah perkara yang disukai, atau

karena keinginanku menyerupai orang-orang kafir dalam hal pakaian

dan kehidupan mereka.

'-^b|r'r*i|'v *- t'u$ hl7i"t;,Pj * il',,r-a U''.:?0
a3.i.tb jt (ttoti SAW menjauhkan diri dari istri-istrinya karena

Hafshah menyampaikan cerita itu kepada Aisyah). Demikian

tercantum pada jalur ini tanpa ada penafsiran tentang cerita yang

dibocorkan oleh Hafshah. Dalam riwayat ini dikatakan juga, ',5'6 OSi

iirr ifr; 'b ",# eki ,+'u , lP 4* Fiui 6 6etiau Pun

bersabda, "Alat tidak aknn masuk menemui merekn selama satu

bulan", karena kemarahan beliau atas mereka ketikn beliau ditegur

Allah). Riwayat ini juga masih belum jelas dan saya belum

menemukan PenafsirannYa.
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Pada kejadian ini, Nabi SAW menyendiri di tingkat atas

rumahnya, seperti tertera dalam hadits Ibnu Abbas dari umar.
Muhammad bin Al Hasan Al Makhzumi memberi informasi dalam
kitabnya Akhbar Al Madinaft melalui sonad yang mursal, .Nabi SAW
biasa bermalam di tingkat atas rumahnya dan istirahat siang di dekat
kayt Araak tak jauh dari sumur di tempat itu." Namun, tidak
ditemukan dalam jalur-jalur dari Az-zthi-melalui sanad hadits di bab
ini-kecuali riwayat yang dinukil oleh Ibnu Ishak, seperti saya sebutkan
sebelumnya pada tafsir surah AtTahriim.

Teguran Allah terdapat dalam firman Allah, 6 i;; d, raS, qliU,"

Ui &r yi lwahai Nabi, mengapa engkau mengharamkan apa yang

dihalalknn Allah bagimu). Para ulama berbeda pendapat tentang apa
yang Nabi sAw haramkan atas dirinya sehingga beliau mendapat
teguran dari Allah. Begitu pula mereka berbeda pendapat teirtang
sebab sumpahnya untuk tidak masuk kepada istri-istrinya. perbedaan

pendapat ini melahirkan sejumlah pendapat. Menurut keterangan
dalam krtab Ash-shahihain penyebabnya adalah madu, seperti telah
dikutip pada tafsir surah At-Tafuiim secara ringkas dari jalur ubaid
bin umair dari Aisyah, lalu akan disebutkan lagi lebih detail pada
pembahasan tentang perceraian. Pada pembahasan tentang tafsir saya
sempat menyebutkan pendapat lain bahwa penyebabnya perempuan
budak beliau sAw yang bernama Mariyah. Saya menyebutkan di
tempat itu sejumlah jalur-jalur riwayatnya. Kernudian dalam riwayat
Yazid' bin Ruman dari Aisyatr yang dikutip Ibnu Mardawaih terdapat
keterangan yang mengompromikan kedua pendapat di atas. Dalam
riwayat ini disebutk-, i' J?:) t)gi ,IS:S r11 z<L t4 U-r.if 'zbb 

11

;r,rv- Uui ,14J-'ap,-i \t '& ,?'* W ,f;t rit i.t-j * lrt *
W?6 ,:€-ei- 6 €ps'* Jb ys ri1 ,irr:,- q j,tt-t* t1:+ t 6rt
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'"b t4fr u,gt ivt l:16i ,6 ztbt l* +lt ep;;X .,t}r i>:rr:j

,r:.t4t ell; 'e,i' t ri.,ti ,itr;l g* e:'ai;y tt4,, q"rn I ,t *,i ,Vr;

t; u Pt * io' & !' l?,tl'1 o:)J\1 ,U$ u.b;F.: W. e$'
U" ,,*1 (Hafshah dihadiahkan semanglatk madu, biasanya

Rasulullah SAW apabila masuk menemuinya Hafshah menahannya

dan memberinya minum madu. Aisyah pun berknta kepada perempuan

budak Habasyah yang dimilikinya biasa disebut Khadhra', "Apabila

Nabi SAW masuk menemui Hafshah maka perhatikan apa yang dia

lalatlran." Lalu perempuan budak itu mengabarkan kepada Aisyah

tentang madu yang sering diberilcan oleh Hafshah. Aisyah pun

mengirim utusan kepada sahabat-sahabatnya untuk menyampaikan

pesan, "Apabila beliau SAW masuk kepada knlian maka kataknn knmi

mendapati darimu aroma maghafir." Beliau SAW berkata, "fa adalah

madu, demi Allah alru tidak alun mengonsumsinya selamanvs,."

Ketilra hari giliran Hafshah, dia meminta izin kepada beliau SAW

untuk menggunjungi bapalorya dan Nabi SAW mengizinknnnya. Dia

pergi dan Nabi SAW mengirim utusan untuk memanggil budalotya

yang bernama Mariyah, lalu beliau memasukkanya ke rumah

Hafshah. Hafshah berkata, "Aht kembali dan mendapati pintu

terlamci. Lalu beliau SAW keluar sedangkan [rambutnyal meneteskan

air lalu Hafshah menangis. Alat mengecamnya malw beliau bersabda,

'Alat persalrsikan kepadamu bahwo dia haram atasku. Perhatikanlah,

jangan engkau beritahukan tentang ini kepada seorang peremPuan

pun, dan ia adalah amanahmu'. Ketika beliau SAW keluar, Hafshah

mengetuk dinding antara dia dengan Aisyah dan berkata, 'Maukah

engkau aku kabarkan berita gembira? Sesungguhnya Rasulullah SAl4

telah mengharamkan budalotya'." Mal(n turunlah ayat).

Ibnu Sa'id meriwayatkan dari Syu'batr (maula Ibnu Abbas) dari

Ibnu Abbas, ti M, 4.e."r!t l?:t ,yn 
^zty ?r-W.'urbb *?

'Ji ;,i:b r; U-it:t' $ u't d ujui ,i-1ilr *? & '+; iL';w ",2b
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eI tl,fuo'n uui,gpt 4b it'd;b z5A'64t?4:t,P €ks
Er *tp ,:ir4+6'i6 stl|trt" r#)ur*i af (Hafshah ketuar dari

rumahnya pada hari giliran Aisyah. Lalu Rasulullah SAW masuk

membawa Mariyah Qibtiyah budaknya ke rumah Hafshah. Tak lama

Hafshah datang dan mengawasinya hingga perempuan budak itu

keluar. Hafshah berkata kepada beliau SAW, "Ketahuilah, sungguh

alar telah melihat apa yang engkau lakulan." Beliau bersabda,

"Sembunyilranlah untuklru dan dia haram ataslu". Hafshah beranglat

kepada Aisyah dan mengabarinya. Aisyah berkata kepadanya,

"Apaknh pada giliranlru engknu bersanding dengan perempuan qibthi

dan memfolaskan untuk istri-istri yang lain hari-hari giliran
mereka? " Maka tunmlah ayat).

Sehubungan dengan ini disebutkan pendapat ketiga

sebagaimana dinukil Ibnu Marwadawaih dari Adh-Dhahhak dari Ibnu

Abbas, dia berkata, A'cr'*:j W. pu, *Obt ,P ,;t Jbi7l;'d?t
ttt f. ,,rri'fi. )\ ue ,t-'!6';tt,ijn{Fi ;- z;.;;.6 qf t ,'Jui \6
t-6 i*- oi ut.: Ag,t-r,; 4o { Uti q?16'qo jy*ti,U sf

u; * WGi ,qP6 aa;ru- €r.34i ti ,tt;l ivi'd;; diE j ,V*
(F t ,*?i: '6. J'h jw ii,r ,5,6 t+) ,ri>u.4t i1 & W*-pt
iro\rt or, masuk menemui Nabi SAW di rumahnya dan mendapati

beliau sedang bersama Mariyah. Nabi SAW berkata, "Jangan engkau

lrabarlran kejadian ini kepada Aisyah, lalu aku memberitahu

l<epadamu berita gembira itu. Sesungguhnya Bapalonu akan

memegang urusan ini sesudah Abu Bakar jil<a afu telah wafat."
Namun dia pergi kepada Aisyah dan mengabarkannya dan Aisyah pun

mengatalran hal itu kepada beliau SAW. Lalu Aisyah menuntut

lrepadanya agar mengharamkan Mariyah dan beliau pun

mengharamkannya. Kemudian beliau SAW datang kepada Hafshah

dan berlrata, "Alot perintahkan englcau agar tidak mengabari Aisyah

namun englau mengabarinya." Nabi SAW mencelanya atas hal itu
tapi tidak mencelanya dalam urusan khilafah. Oleh karena itu, Allah
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berfirman, "Dia (Muhammad) memberitahuknn sebagiannya (yang

diberitakan Allah kepadanya) dan menyembunyikan sebagian yang

lain"). Ath-Thabarani meriwayatkannya dari Abu Hurairah sama

seperti itu dengan redaksi yang lengkap, tetapi keduanya memiliki

kelemahan.

Kemudian disana terdapat kisah lain sehubungan pemicu

kemarahan beliau SAW terhadap istri-istrinya dan sumpahnya untuk

tidak masuk menggauli mereka selama satu bulan. Ibnu Sa'id

meriwayatkan dari Amratr, dari Aisyah, dia berkat a, ittr S';5. U-$f

a#-3|Pi * l4*i fpr'url:r\,y d1,F]6 ,t"6'{" *?o'ov
",* 

"j 
'o*t 'cl?il 'r'it ,lezso utai *y * ,o?t i7 rrsr g V, fr

t:*'i<tt Jiti r ,ii;r.ri il( ; ar * L*i #7 ,i,it ,e1*'4sr 4o'utuuah

SAW pernah diberikan sebuah hadiah. Kemudian beliau SAW

mengirimkan kepada setiap istrinya bagiannya. Aknn tetapi Zainab

binti Jahsy tidak ridha dengan bagiannya maka Nabi SAW

menambahinya sekali lagi namun dia belum juga ridha. Aisyah

berlrata, "sungguh dia telah mencoreng mukamu dengan menolak

pemberianmu." Beliau bersabda, "Sungguh lcalian lebih rendah

dihadapan Allah daripada mencoreng mukaku. Aht tidak akan masuk

l<epada kalian selama satu bulan'). Serupa dengannya dinukil dari

Az-Z;fin dari Urwah dari Aisyah. Lalu di dalamnya disebutkan, foii

l$,t F,nnit;iii.i 'Sui ,Usj q.br'+ri J,F'.6 ,*tslii ;. f;i U.i

'c!)i petiau *"nyr*b"lih hewan lalu membagi-bagikan kepada istri-

istrinya, lalu dia mengirim bagian Zainab namun dia menolalorya.

Nabi bersabda, "Tambahkan untulorya tiga kali", namun Zainab tetap

menolalorya). lalu disebutkan seperti di atas.

Lalu dinukil lagi perkataan lain yang diriwayatkan Muslim dari

Jabir, dia berkata, l';ri *v \, * 4t ?Qrbh e6,i f. l;E
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l:iu,{Vi u.a Pt * Am Bakar datang sementara orang-orang

sedang duduk-duduk di pintu Nabi SAW. Tak seorang pun di antara

merekn yang diberi izin. Lalu beliau memberi izin kepada Abu Bakar
dan dia pun masuk. Setelah itu Umar datang dan minta izin lalu
diizinkan kepadanya. Dia mendapati Nabi SAW sedang duduk dan di
sekitarnya istri-istri beliau). Laiu disebutkan hadits selengkapnya dan

di dalamnya dikatakan, 
':r.;,r.tb 

,)l f; i iui ,-ii;3t qllJ- 6j G ,t:f '$

1P d*\ "j ,;bi; Ji p irij (mereka berada disekitarku seperti

engknu lihat, mereka meminta naflrah lcepadaku, maka Abu Bakar

berdiri menghampiri Aisyah dan Umar berdiri menghampiri Hafshah.

Kemudian Nabi SAW menjauhkan dir dari mereka selama satu bulan).

Setelah itu disebutkan tentang turunnya ayat pemberian pilihan.

Mungkin semua perkara ini menjadi sebab beliau menjauhkan diri dari

istri-istrinya. Asumsi inilah yang paling sesuai bagi akhlak mulia Nabi

SAW dan kelapangan hatinya serta sifat pemaafirya. Beliau SAW
tidak mengambil tindakan tersebut melainkan setelah istri-istrinya
berulang kali melakukan kesalatran.

Ibnu Al lar:zi kurang cermat ketika menisbatkan kisah
penyembelihan hewan kepada Ibnu Habib tanpa sanad. Padahal kisah
yang dimaksud telatr dinukil melalui sanad yang lengkap dalam

riwayat Ibnu Sa'id. Lalu dia menilai kisatr permintaan nafkah tidak

memiliki sumber jelas, padahal ia tercantum dalam riwayat Shahih

Muslim. Menurutku, pendapat paling kuat adalah yang mengatakan

latar belakang kisah itu adalatr perkara perempuan budak bernama

Mariyah, sebab kejadian ini khusus berkenaan dengan Aisyah dan

Hafshah. Berbeda dengan kisah madu yang bersekutu padanya

sebagian besar mereka, seperti yang akan disebutkan. Meski
demikian, tidak tertutup kemungkinan semua perkara di atas turut
melatar belakangi peristiwa tersebut, tetapi riwayat tersebut hanya

menyebutkan apa yang paling menonjol di antaranya. Kemungkinan
ini dilculruhkan oleh sumpah beliau SAW yang berlaku bagi semua

istrinya. Sekiranya ia hanya berkenaan dengan perkara Mariyah tentu
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akan berlaku kfiusus pada Hafshah dan Aisyah. Di antara keunikan

hihnah penetapan waktu satu bulan, meski waktu yang disyariatkan

memutuskan hubungan adalah tiga hari, karena jumlah istri-istri beliau

adalah sembilan orang. Apabila jumlah ini dikalikan tiga maka

hasilnya adalah dua puluh tujuh, maka dua hari yang tersisa untuk

Mariyah, karena statusnya sebagai budak maka dikurangi dari hukum

yang berlaku bagi wanita merdeka.

2-*'&it',y 
*,-resru.i ;iiy'oir;;{j * i,' .,,)ia Ut ,5,*A

W u-yi t-r.-Atb jt fNoU SAl4r menjauhkan diri dari istri-istrinya

selama dua puluh sembilan malam lcarena Hafshah menyebarkan

cerita itu kepada Aisyah). Penyebutan angka ini berkaitan dengan

perkataannya, "Beliau menj auhkan diri dari istri-istrinya. "

ta-p # ;+ttrli r; ,i6 o'kj peltau berknta, "Aku tidak akan

masuk menemui mereka selama satu bulan"). Dalam riwayat
Hammad bin Salamah yang dikutip Imam Muslim dari jalur Ubaid bin

Hunain disebutkan, (Ai ',# Ji t:€j ltetiau bersumpah meng-ilaa

merelra selama satu bulan). Yakni, bersumpah untuk mereka.

Penyebutan 'ilaa'pada hadits ini bukan bermakna 'ilaa' dalam istilah

para ahli frkih. Akan disebutkan setelah tujuh bab dari hadits Anas,

dia berkata ,LP {.arjy *i {t it, & }' J?:) Ji (Rasutullah SAtr

meng-ilaa istri-istrinya selama satu bulan). Hal ini selaras dengan

lafazh riwayat Hammad di tempat ini. Meski kebanyakan periwayat

dalam riwayat Umar tidak mengungkapkan dengan kata ilaa'.

zSitb ,P ,Yt (Masuk kepada Aisyah). Dalam riwayat ini

terdapat keterangan bahwa seorang suami yang meninggalkan istri-

istrinya lalu dia kembali, maka diperbolehkan memulai giliran dari

siapa saja yang dia kehendaki. Tidak ada keharusan untuk

melanjutkan giliran terdahulu atau mengundi. Demikian yang

dikatakan, padahal ada kemungkinan permulaan giliran memang dari
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Aisyah RA, sebab saat beliau menjauhi isfii-istrinya bertepatan
gilirannya.

t:p W ,9u t ir( tr.';..3i ti'c,.;? oil I' Jli 6- ,fu9 ti Uw
(Aisyah berkata kepadanya, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya
engkau bersumpah tidak masuk kepada kami selama satu bulan").
Sudah disebutkan dalam riwayat Simak bin Al Walid bahwa Umar
mengingatkannya juga akan hal itu, tetapi sesungguhnya tidak ada

pertentangan di antara keduanya, karena pada rekdasi hadits Umar
dikatakan Umar mengingatkannya akan perkara itu ketikabeliau SAW
turun dari tingkat atas rumah, sementara Aisyah mengingatkannya
ketika beliau SAW masuk ke kamamya. Seakan-akan keduanya
(Umar dan Aisyah) secara kebetulan salna-sama mengingatkan hal itu.

Imam Muslim meriwayatkan hadits Jabir dengan kata, 6iii

(kami berkata), maka makna zhahir redaksi hadits ini menunjukkan ia
adalatr kelanjutan hadits Umar. Dengan demikian, Umar mendapat
masukan itu dari Aisyah. Asumsi ini menurutku memiliki
kemungkinan untuk dibenarkan, tetapi cukup kuat bila dikatakan ia
termasuk riwayat yang berasal dari Az-Zlhri melalui jalur ini, sebab

bagian ini dia kutip dari Urwah, dari Aisyatr, yang diriwayatkan
Muslirn dari Ma'mar darinya, PA-i'fi';ti &i # h, * pr Lf

...U6 qb t'tl* ;i6 ,U|l)t ,Sti .t:p {.t .,p (sesungguhnya

Nabi sAW bersumpah tidak alcan masuk kepada istri-istrinya selama
satu bulan. Az-Zuhri berkata, "(Jrwah mengabarkan kepadalat dari
Aisyah, dia berkata...'), lalu disebutkan seperti di atas.

W U-pi f.'U'&ki 6!g gesungguhnya engkau berada di

pagi hari malam kedua puluh sembilan). Dalam riwayat Uqail
disebutkan, #. (untuk malam). Sedangkan dalam riwayat As-

Sarakhsi disebutkan, *, (dengan malam). Namun semua malcra itu

saling berdekatan. Al Ismaili berkat4 "Dari sini hingga akhir hadits
terdapat perkataan periwayat yang disisipkan dalam hadits pada
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riwayat Syu'aib dan Az-Zrrhi. Kemudian hal ini disebutkan secara

terpisah pada riwayat Ma'mar, 'Az-Ztthi berkata: Urwah

mengabarkan kepadaku dari Aisyah, dia berkata: ;s'lrte'5"i-J.'*t $

*i * kt ,k ), l?tt * ,ys 4 6aa"h bertatu dua puluh

sembilan malam, Rasulullah SAW masuk kepadalat)' ."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, penisbatan idrai tersebut kepada

Syu'aib perlu ditinjau kembali. Pada pembahasan tentang perbuatan

aniaya sudah disebutkan dari Aqil dat'. Az-Zuhri sama seperti itu.

Imam Muslim mengutip pula dari jalur Ma'mar -seperti dikatakan Al
Ismaili- secara terpisah. Telah disebutkan pula pada tafsir surah Al
A\zaab bahwa Imam Bukhari mengutip perbedaan atas Az-Zuhri

tentang kisah pemberian pilihan. Apakah ia berasal dari Urwah dari

Aisyah, ataukah dari Abu Salamah dari Aisyah?

q u-*i ti:-s.']3,Jt u.iigi ;4 os}.s *. i*tt ,Sw 1nau,
berkata, "Satu bulan adalah dua puluh sembilan malam", dan

ternyata bulan itu adalah dua puluh sembilan malam). Di sini terdapat

isyarat kepada penakwilan perkataan sebelumnya, dan tidak

dimaksudkan pembatasan. Mungkin juga huruf 'lam' pada kata, ]ii:lt
untuk menunjukkan sesuatu yang telah diketahui berupa bulan yang

terjadi sumpah di dalamnya, namun ini tidak menunjukkan bahwa

semua bulan seperti itu. Kemudian Aisyah menyangkal perkataan

Ibnu Umar sehubungan riwayatnya yang mengatakan bahwa satu

bulan itu senantiasa berjumlatr dua puluh sembilan hari. Imam Ahmad

meriwayatkan dari Yatrya bin Abdurr*rman dari Ibnu Umar, dia

nisbatkan hal itu kepada Nabi SAW, b}*.-ei"F,'.,1:,Jr (satu bulan

adalah dua puluh sembilan hari). Periwayat berkata, *yl-U; t:Fi

i;*' tt*-s.!fi';ptt ,i,6 c,ly,*"j, * 6iht ?|i,aui (meretra

menyebutlran hal itu kepada Aisyah, maka dia berknta, "Semoga

Allah merahmati Abu Abdurrahman, sesungguhnya beliau SAW

bersabda, 'Jumlah hari dalam sebulan bisa dua puluh sembilan

tr8 - FATHUL BAARI



hari"'). Imam Muslim meriwayatkan melalui jalur lain dari Umar

dengan lafazh akhir yang ditandaskan Aisyah dan saya sudatr jelaskan

sebelum ini ketika membahas permasalatran dalam riwayat Simak bin

Al Walid.

F, q jr; Xrr j:fi j ,ia.o U,6 (Aisyah bertrata, "Kemudian

Allah menurutkan ayat pemberian pilihan'). Dalam riwayat Aqil
disebutkan (maka diturunkan). Masalatr ini akan disebutkan

pada pembahasan tentang perceraian.

Pelaiaran vans dapat diambil.

l. Bertanya kepada orang yang berilmu tentang sebagian unrsan

keluarganya meski hal itu kurang berkenan di hatinya, selama

permasalahan yang ditanyakan adalah sunnah yang dinukil dan

masalah yang dipelihara. Demikian dikatakan Al Muhallab.

Menghormati orang yang berilmu dan segan menanyakan

sesuatu yang dikhawatirkan akan merubah sikapnya.

Memanfaatkan kesendirian seorang ahli ilmu untuk
menanyakan perkara yang diduga bila ditanyakan di hadapan

orang banyak niscaya dia akan mengingkari si penanya.

Keharusan menjaga adab dan tata krama.

Terlalu keras menekan perempuan adalatr tercel4 karena Nabi
SAW memilih mengikuti sikap kaum Anshar terhadap
perempuan-perempuan mereka dan meninggalkan kebiasaan
kaumnya.

Seseorang boleh mendidik anak perempuannya dan kerabatnya

melalui perkataan untuk memperbaiki keadaannya dengan
suaminya.

7. Menuturkan cerita secara rinci meski si penanya tidak
memintanya, selama dalam hal itu terdapat maslahat berupa

3.

4.

5.

6.
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tambahan penjelasan dan keterangan. Khususnya bila ahli ilmu
mengetahui bahwa muridnya memiliki antusias dalam perkara

itu.

8. Rasa segan murid kepada ahli ilmu dan tawadhu' seorang ahli

ilmu kepada muridnya serta bersabar atas pertanyaan-

pertanyaan murid meskipun terkadang pertanyaan-pertanyaan

itu kurang berkenan di hati.

9. Bapak boleh masuk ke tempat anak-anak perempuannya meski

tanpa izin dari suaminya.

10. Dibolehkan juga bagi bapak meneliti keadaan anak-anak

perempuan mereka, terutama apa-apa yang berkaitan dengan

perempuan-perempuan yang telah menikah.

11. Kebagusan sikap Ibnu Abbas dan antusiasnya yang tinggi untuk

mengetahui berbagai masalah tafsir.

12. Mencari sanad (jalur hadits) yang ringkas, karena Ibnu Abbas

menunggu lama mencari kesempatan yang tepat untuk

menanyai Umar tentang perkara itu.

13. Semangat tinggi para sahabat untuk menuntut ilmu dan

mengetahui keadaan-keadaan Rasul SAW.

14. Penuntut ilmu juga menyediakan waktu untuk mengurus

kehidupan dan keadaan keluarganya.

15. Boleh membahas ilmu baik di jalan-jalan, di tempat-tempat

sepi, saat duduk, maupun ketika berjalan.

16. Lebih mengutamakan istinja'menggunakan batu saat safar dan

membiarkan air untuk berwudhu.

17. Orang yang berilmu boleh menyebutkan apa yang terjadi pada

dirinya dan keluarganya selama memiliki faidah agama, meski

perkara itu termasuk tabu diceritakan.

18. Boleh menyebutkan amal shalih untuk memaparkan cerita

sebagaimana alurnya.
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19.

20.

Penjelasan waktu diperkenankan seseorang menerima itnu.

Bersabar menghadapi istri, tidak terlalu mengindahkan tuntutan

mereka, dan banyak memberi maaf atas kekeliruan mereka bila
berhubungan dengan hak manusi4 tapi bersikap tegas bila
berhubungan dengan hak Allah.

Hakim boleh menganrbil pengawal (penjaga pintu) saat hendak

menyendiri, aEtr pengawal tersebut dapat menghalangl orang

masuk menemuinya. Maka perkataan Anas pada pdmbatrasan

tantang jenazatr tentang perempuan yang dinasehati Nabi SAW
namun perempuan itu tidak mengenalnya, dimana dikatakan,

"Dia datang kepada beliau SAW dan tidak menemukan penjaga
pintu", dipahami sebagai waktu-waktu dimana beliau sengaja

duduk untuk melayani manusia.

Al Muhallab berkata, "Dalam hadits ini terdapat keterangan
yang memperbolehkan bagi Imam untuk menutup diri dari
orang-orang dekat dan khusus, apabila dia mendapati
permasalahan rumah tanggq sampai rasa marahnya hilang dan
dia keluar menemui manusia dengan perisairn tentram. Karena
seorang tokoh apabila menutup diri dari manusia sehingga tidak
patut masuk kepadanya tanpa izin. Meski orang yang akan
masuk memiliki kedudukan agung dan tempat tinggi di sisinya.

Bersikap lembut kepada kerabat istri dan malu terhadap mereka
jika terjadi suatu masalah yang menyebabkan celaan terhadap
mereka.

Sikap diam terkadang lebih berkesan dan utama daripada
berbicara, sebab jika Nabi SAW memerintahkan budaknya
untuk menolak permohonan izin dari Llmar, tentu tidak patut
bagi Umar kembali memohon izin kedua kalinya, tetapi karena
beliau diam maka Umar memahami batrwa beliau tidak
bermaksud menolaknya secara mutlak. Demikian menurut Al
Muhallab.

21.

22.

23.

24.
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27.

25. Penjaga pintu bila memahami majikannya tidak memberi izin

dengan sikap diamnya, maka tidak boleh memperkenankan

orang yang minta izin untuk masuk.

26. Disyariatkan minta izin kepada seseorang meski sendirian,

karena mungkin dia berada dalam kondisi yang tidak suka

dilihat orang lain.

Boleh mengulang permintaan izin -jika belum diizinkan- selama

ada harapan untuk mendapatkan izin, tetapi tidak lebih dari tiga

kali, seperti akan dijelaskan pada pembatrasan tentang

permintaan izin sehubungan dengan kisah Abu Musa bersama

Umar. Adapun dalam kisatr ini, secara ztratrir Umar akan terus

mengulang permintaan izin selama tujuannya belum tercapai,

karena dia telah menegaskan sendiri belum mengetahui

hukumnya.

Semua kelezatan dan syahwat yang dinikmati seseorang di

dunia merupakan kenikmatan akhirat yang disegerakan. Jika

seseorang meninggalkannya niscaya akan disimpan untuknya di

akhirat. Perkara ini disinyalir Ath-Thabari dan sebagian mereka

menyimpulkan tentang keutamaan miskin daripada kaya.

Namun, Ath-Thabari mengkhususkan pada orang kaya yang

tidak menafkahkan hartanya sebagaimana yang dianjurkan

Allah. Dia berkata, "Adapun yang menafkahkan sebagaimana

mestinya, maka ia termasuk ujian. Bersabar atas ujian disertai

kesyukuran lebih utama daripada bersabar atas kesulitan.

Iyadh berkata, "Kisah ini termasuk dalil yang dijadikan hujjah

bagi mereka yang mengutamakan miskin daripada kaya. Hal itu

mereka ambil dari makna implisit kalimat, 'Sesungguhnya

orang yang menikmati kenikmatan dunia niscaya akan luput

darinya kenikmatan akhirat sekadar itu'. Kelompok lain

mengatakan maksud ayat adalah bagian orang kafir adalah apa

yang mereka dapatkan daripada kenikmatan dunia, karena tidak

ada bagian bagi mereka di akhirat." Jawaban ini masih perlu

28.

29.
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30.

ditinjau kembali. Hal ini termasuk permasalatran yang

diperselisihkan kaum salaf maupun lfialaf. Ia memiliki
pembahasan cukup panjang dan akan kita ulas lebih detail pada

pembatrasan tentang kelembutan hati.

Seseorang bila melihat satrabatnya dalam kerisauan, dianjurkan
untuk mengajak berbincang-bincang dengannya untuk
menghilangkan kerisauannya dan menyenangkan hatinya. Hal
ini berdasarkan perkataan Umar, "Aku akan mengatakan
sesuatu yang membuat Nabi SAW tertawa." Namun, disukai
melakukannya setelah mendapat izin dari yang bersangkutan,
seperti yang dilakukan oleh Umar RA.

Boleh mintabantuan dalam berwudhu dengan menuangkan air.

Pelayanan orang yang biasa terhadap tokoh meskipun orang
biasa itu memiliki nasab lebih mulia dibandingkan tokoh yang
dilayani.

Menghias diri dengan pakaian dan sorban saat akan menernui
orang yang terhormat.

Mengingatkan orang yang bersumpah akan sumpalrnya apabila
timbul indikasi yang menunjukkan bahwa dirinya lupu,
khususnya bagi mereka yang memiliki kaitan dengan sumpah
tersebut, sebab Aisyah khawatir Nabi SAW lupa jumlah yang
disebutkannya dalam sumpah, yaitu safu bulan. padahal safu
bulan bisa be{umlah tiga puluh hari atau dua puluh sembilan
hari. Ketika Nabi sAw turun pada hari kedua puluh sembilan,
maka Aisyah mengira Nabi SAW lupa kadar sumpahnya, atau
bulan baru belum tampak. Oleh karena itu, Nabi
memberitahukan kepadanya bahwa bulan baru telah tampak dan
bulan yang terjadi sumpatr di dalamnya hanya berjumlatr dua
puluh sembilan hari.

Dukungan bagi mereka yang mengatakan, ..Sumpah beliau
SAW bertepatan dengan awal bulan.', Oleh karena itu, Nabi

31.

32.

33.

34.

35.
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36.

SAW mencukupkan dua puluh sembilan hari. Adapun jika

sumpah terjadi di pertengahan bulan, maka menurut jumhur

penunaian sumpatr tidak dianggap sah kecuali digenapkan tiga

puluh hari. Namun, sekelompok ulama memperbolehkan dua

puluh sembilan hari, karena berpegang dengan kadar minimal

satu bulan.

Ibnu Baththal berkata, "Disimpulkan darinya bahwa orang yang

bersumpah melakukan Sesuatu, maka dianggap telah memenuhi

sumpahnya apabila melakukan kadar minimalnya." Namun

kisatr ini menurut Malik dan Syafi'i, dipatrami bahwa Nabi

sAw memulai sumpah di awal bulan dan keluar di akhir bulan.

Sekiranya sumpah terjadi di pertengatran bulan, maka tidak

dianggap terpenuhi kecuali tiga puluh hari.

Bergantian menghadiri majlis ilmu jika tidak bisa hadir terus

menerus karena kesibukan yang syar'i, baik berkenaan dengan

urusan agama maupun dunia.

Dalil yang membolehkan menerima khabar ahad @erita dari

satu orang), meski yang menerima lebih utama dibandingkan

orang yang menyampaikan.

Riwayat orang terkemuka dari orang yang lebih rendatr

tingkatan darinya.

Berita-berita yang tersebar meski dinukil orang banyak, apabila

sumbemya tidak kembali kepada perkara indrawi, penyaksian,

atau pendengilffi, maka tidak konsekuensi bahwa berita itu

benar, sebab penegasan laki-laki Anshar dan orang-orang di

sekitar mimbar bahwa Nabi SAW menceraikan istrinya,

didasarkan kepada berita yang tersebar dari seseorang yang

mengira Nabi SAW menjatuhkan cerai karena sikapnya

menjauhi istri-istrinya, sebab bukan kebiasaan Nabi SAW

berbuat demikian. Maka dia pun menyebarkan berita bahwa

Nabi SAW telah menceraikan istri-istrinya dan orang-orang ikut

37.

38.

39.

40.
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4t.

42.

43.

44.

memperbincangkannya. Sangat mungkin orang yang

manyebarkan berita ini adalah kaum munafik, seperti disitir

terdahulu.

Mencukupkan pengetahuan hukum dengan mengambilnya dari

orang sederajat meski masih murgkin menerimanya dari

sumber dimana orang sederajat itu mengarnbilnya.

Keinginan mendapatkan ilmu dari sumber yang lebih tinggi bila
tidak dihalangi oleh perkara-perkara yang syar'i. Mungkin juga

maksud perbuatan Umar adalatr sekedar mengetatrui perkara-

perkara pokok di saat beliau tidak hadir di majlis Nabi SAW.

Setelah itu, dia menanyakan secara langsung.

Antusias satrabat yang sangat tinggi untuk mengetahui keadaan

Nabi SAW, baik yang besar maupun yang kecil.

Sikap sahabat yang menganggap penting semua urusan Nabi

SAW. Hingga laki-laki Anshar sahabat Umar menilai perbuatan

Nabi SAW menceraikan istri-istrinya -berdasarkan

anggapannya melihat Nabi SAW menjauh dari mereka- lebih

besar daripada kedatangan raja Syam Al Ghassani beserta bala

tentaranya unfuk menyerang Madinah. Namun, perkara ini
didasarkan kepada keyakinan laki-laki Anshar, apabila musuh

menyerang niscaya akan dikalahkan, dan kemungkinan

menyelisihi hal itu adalah lemah. Berbeda dengan apa yang dia
duga tentang perceraian Nabi SAW dengan istri-istrinya. Tentu

saja kejadian ini menimbulkan kerisauan, sementara mereka

memberi perhatian demikian besar dalam menjaga perasaan

Nabi SAW, dEtr tidak terjadi perasaan tidak nyaman meski
hanya sedikit, karena kerisauan Nabi SAW adalatr kerisauan

mereka, kemarahannya adalatr kemarahan mereka, dan

kegelisahannya adalatr kegelisahan mereka. Semoga Allatl
meridhai mereka semua.
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45. Marah dan sedih bisa membawa orang bijak meninggalkan

sebagian kebiasaannya. Hal ini didasarkan kepada perkataan

lJmar, "Kemudian aku luluh dan tenggelam dengan apa yang

aku rasakan."

Boleh menampakkan kekalutan dan kebimbangan atas perkara-

perkara yang besar dan penting.

Seseorang boleh melihat bagian-bagian rumah satrabatnya dan

apa yang ada di dalamnya selama diketahui bahwa pemilik

rumah meridhainya. Berdasarkan penjelasan ini dipadukan

perbuatan Umar dan larangan melebihkan pandangan. Perkara

ini diisyaratkan oleh An-Nawawi. Mungkin penglihatan Umar

yang pertama terjadi secara kebetulan, dan beliau dia hanya

melihat gandum dan qarzh (daun kayu), maka dia merasa bahwa

semua itu sangat sedikit. Dia pun memperhatikan kembali untuk

mengetahui apakah ada sesuatu yang lebih berharga darinya,

namun dia tidak melihat kecuali beberapa lembar kulit, maka

dia pun mengatakan apa dikatakannya. Kemudian larangan

dipatrami untuk mereka yang sengaja melihat-lihat dan meneliti

sejak awalnya.

Tidak disukainya murka terhadap nikmat dan meremehkan apa

yang dikaruniakan Allah meskipun sedikit.

Memohon ampunan bagi siapa yang melakukan perbuatan

seperti itu.

Mohon agar dimintakan ampunan oleh orang yang memiliki

keutamaan.

Mengutamakan sifat qana'ah (cukup) dan tidak melirik apa

yang dimiliki orang lain.

Memberi hukuman setimpal bagi siapa yang menyebarkan

ratrasia.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.
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85.Istri Berpuasa Sunah atas Izin Suaminya

i'A t . 1.o.t f o.
f ol-P d.t ,f

*\ult bt:
5192. Dari Abu Hurairah RA, dari Nabi SAW, beliau bersabdq

"Tidaklah seorang istri berpuasa sementara suaminya ada (di

sisinya) kecuali atas izinnya."

Keteransan Hadits:

(Bab istri berpuasa sunah atas izin suaminya). Masalah ini
tidak disebutkan Imam Bukhari pada pembahasan tentang puasa.

Namun, Abu Mas'ud menyebutkannya sebagai hadits-hadits yang

hanya dinukil Imam Bukhari tanpa Imam Muslim dari hadits Abu
Hurairah, tetapi yang benar tidaklah demikian, sebab Imam Muslim
meriwayatkannya pada pembahasan tentang zakat. Dalam riwayat A1

Mizzi dalam kitab Al Athraf terdapat kekeliruan seperti telah saya
jelaskan dalam tulisan saya mengenai masalah itu.

?P I Qidaklah berpuasa). Demikian disebutkan oleh

mayoritas ulama. Lafazhnya dalam bentuk berita namun maksudnya
adalah larangan. Ibnu At-Tin dan Al Qurthubi mengemukakan
pandangan cukup ganjil ketika mereka menyalahkan riwayat dengan

lafazh,'laa tashuumu' (tidaklatr berpuasa). Kemudian dalam riwayat

Al Mustamli disebutkmr, UW 1 (janganlah sekali-kali berpuasa),

yakni disertai penekanan. Imam Muslim meriwayatkan dari
Abdurrazzaq dari Ma'mar, C I (Jangan berpuasa). Adapun

penjelasannya akan dipaparkan setelatr satu bab.
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86. Apabita Seorang Istri Melewati Waktu Malam dengan

Meninggalkan Tempat Tidur Suaminya

G; r;1 ils rt*,', * \t * 4t r, ,b\t er r;") ,;j *
l 6, 

lz- z o ' / o

.'v*r b agli*)r r4)A ir;'o(|-G ,*t;)yi:i|t ,y';t\*; \,

5193. Dari Abu Hurairah RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda,

"Apabila seorang laki-laki mengajak istrinya ke tempat tidurnya, lalu

ia enggan dan menolak untuk datang, maka para malaikat

melalomtnya hingga s hubuh. "

ii';t :*i {i; ir' ;* '"3t ic ,Ju e'i--i d) I
e7 &'^E$11 t1a V't') ;t; i;V

5194. Dari Abu Hurairah RA, dia berkata: Nabi SAW bersabda,

"Apabila seorang wanita melewati waktu malam dengan

meninggalkan tempat tidur suaminya, maka para malaikat

melalorutnya hingga dia kembali."

Keteransan Hadits:

(Bab apabila seorang wanita melewati wahu malam dengan

meninggalkan dari tempat tidur suaminya). Maksudnya tanpa sebab

yang membolehkannya melakukan hal itu. Imam Bukhari

meriwayatkan hadits pertama di bab ini dari Muhammad bin

Basysyar, dari Ibnu Abi Adi, dari Syu'bah, dari Sulaiman, dari Abu

Hazim, dari Abu Hurairah. Muhammad bin Basysyar yang dimaksud

adalah Bundar. Abu Ali Al Jiyani menyebutkan bahwa pada sebagian

naskah dari Abu Zaid Al Marwazi tercantum, "Ibnu Sinan", tetapi ini

adalah satu kekeliruan. Sulaiman yang dimaksud adalah Al A'masy,

uri t5l
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Abu Hazim adalah Salman Al Asyja'i. Adapun pernyataan dalam

sanad kedua, "dai Ztrarah", ia adalah Ibnu Abi Aufa salah seorang

hakim Bashrah yang diberi nama panggilan Abu Hajib. Dia memiliki

2 iwayat dari Abu Hurairah dalam kitab Shahihain, salah satunya di

tempat ini dan satunya lagi sudah disebutkan pada pembahasan

tentang pembebasan budak. Dia memiliki pula riwayat dalam Shahih

Bukhari dari Imran bin Hushain yang akan disebutkan dalam

pembatrasan tentang diyat denda pembunuhan. Dia juga memiliki

riwayat dalam tafsir surah 'Abasa dari Sa'ad bin Hisyam dari Aisyah.

Inilah semua riwayatnya yang terdapat dalam h,rtab Shahih Bukhari

dan semuanya dinukil melalui Qatadah darinya.

gtj Jl'ur;t S+1t tbi tll.(Apabila seorang laki-taki memanggil

istrinya ke tempat tidurnya). Menurut Ibnu Abu Jamrah, secara zhahir

"tempat tidur" di sini merupakan kiasan perbuatan jima'. Hal ini
didukung oleh sabdanya, ,/(4. ii3lt lanak untuk pemilik tempat tidur

[suami yang sahJ), yakni untuk mereka yang melakukan hubungan

intim di tempat tidur. Penggunaan kata kiasan terhadap hal-hal yang

tabu untuk disebutkan sangat banyak dalam Al Qur'an dan Sunnah."

Dia berkata pula, "Makna zhahir hadits adalah pengkhususan laknat

kepada mereka yang melakukan hal itu semalaman berdasarkan

perkataannya 'hingga subuh'. Seakan-akan rahasianya adalah

penekanan bagi hal itu di waktu malam dan kuatnya dorongan

kepadanya. Namun, tidak berarti istri boleh menolak di siang hari.

Hanya saja malam disebutkan secara khusus, karena ia merupakan

waktu dimana banyak terjadi perbuatan tersebut. Dalam riwayat Yazid
bin Kaisan dari Abu Hazim yang dikutip Imam Muslim disebutkan,

d srr' ir3 rr * iH Wt-i jlir;y;u. tri'n 6 c\d e{b
6, . "i,W ,,;b1 ,;; W tl7ti :01 (Demi yang jiwaku berada di tangan-

Nya, tidak ada seorang laki-laki pun yang mengajak istrinya ke

tempat tidurnya lalu istrinya menolalorya melainkan yang berada di
langit murka atasnya hingga suaminya ridha terhadapnya). Ibnu
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Khuzaimah dan Ibnu Hibban meriwayatkan dari hadits Jabir, yang

dinisbatkan kepada Nabi SAW , ,(n!)t 4e'$U"\;rrr'jil'}5iffi
W$ W"'}4lUt'rVrt ,:tLbi- ,?'otrfJ,.Jib ,€'t- ,i; 'eit lrtlr :ii;
,;"'j ,;t (Tiga golongan tidak diterima shalat mereka dan tidak akan

naik ke langit kebaiknn mereka; (yailu) budak yang melarikan diri
(dari majikannya) hingga kembali, orang mabuk hingga ia sadar,

wanita yang dimarahi suaminya hingga suaminya ridha). Pernyataan-

pernyataan ini disebutkan secara mutlak mencakup malam maupun

siang.

r.r# iri U.ib (Ia enggan dan menolak untuk datang). Abu

Awanah menambahkan dari Al A'masV segertj disebutkan pada

pembahasan tentang awal mula penciptaan, Wo o(bi C$ (Lalu ia

melewati malam dalam keadaan marah terhadap istrinya). Dari sini

diketahui alasan terjadinya laknat, karena pada saat seperti ini jelas

bahwa dia telah melakukan kemaksiatan. Berbeda apabila suaminya

tidak marah atas perbuatan itu, maka mungkin suaminya telah

memaafkannya atau mungkin juga ia meninggalkan haknya. Mengenai

perkataannya dalam riwayat Zurarah, "Apabila seorang wanita

melewati waktu malam dengan meninggalkan tempat tidur suaminya",

maka ini tidak dipahami secara zhahirnya. Bahkan yang dimaksud,

istrinya yang meninggalkan. Terkadang maksud kata yang mengacu

pada pola mufa'alah (makna timbal balik) adalah perbuatan itu

sendiri, karena tidak tepat celaan dialamatkan kepada istri jika suami

yang memulai meninggalkan, lalu suami memarahinya karena hal itu,

atau suaminya meninggalkan sementara istri dalam keadaan zhalim

dan belum menyadari dosanya, sehingga ia pun meninggalkannya.

Adapun jika suami yang memulai meninggalkan istrinya dalam

keadaan zhalim terhadap istrinya maka tidak berlaku ancaman. Dalam

riwayat Muslim disebutkan dari Ghundar dari Syu'bah, 'af;l c:5. rs1

i76 (Apabila seorang wanita melalui waldu malam dengan

meninggalkan).
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'e,- ,P z(,il:-Jlr rllil @alaikat melaknatnya hingga subuh).

Dalam riwayat Ztxarah disebutkan, "hingga kembali". Versi pertama
dipahami dalam konteks yang umum seperti terdahulu. Ath-Thabarani
mengutip dari hadits Ibnu umar dan dinisbatkan kepada Nabi sAw,

C. .t.. .g'i ,? W$'+ah illri ,"si * ,W\1i3 61fia '::w 1 9ri11ouo
golongan yang shalat keduanya tidak melewati kepala mereka; hamba
yang melarikan diri, wanita yang suaminya merah hingga ia kembali).
Hadits ini dinyatakan shohih oleh AI Hakim. Al Muharab berkata:
Hadits ini menunjukkan bahwa menghalangi hak-hak pada badan atau
harta, termasuk perkara yang mendatangkan kemarahan Allah, kecuali
bila Dia melimpahkan ampunan-Nya. 'Di dalamnya terdapat
pembolehan laknat bagi orang yang maksiat dan muslim dengan
maksud menakut-nakutinya agar tidak terjerumus dalam perbuatan itu.
Apabila ia terjerumus, maka didoakan agar cepat tobat dan mendapat
hidayah. Saya (Ibnu Hajar) katakan, pembatasan ini tidak disimpulkan
dari hadits secara langsung bahkan diambil dari dalil-dalil lain.
Sebagian syaikh kami sepakat dengan apa yang dikatakan Al
Muhallab yang berdalil dengan hadits di atas untuk membolehkan
melaknat pelaku maksiat, namun tentu saja pernyataan ini perlu
ditinjau kembali. Pendapat yang lebih benar, maksud mereka yang
melarang melaknat adalah maknanya secara bahasa, yakni
menjauhkan dari rahmat Allah, dan ini tidak patut didoakan untuk
seorang muslim, bahkan seharusnya dimintakan hidayah, taubat, dan
kembali dari perbuatan maksiat. Adapun yang diperbolehkannya
adalah mencelanya. Hal ini berdasarkan makna urf. Hadits di bab ini
menyinggung malaikat yang melakukan laknat. Namun yang demikian
tidak berkonsekuensi perbuatan tersebut diperbolehkan secara mutlak.

Pada hadits ini dikatakan bahwa Malaikat mendoakan
kecelakaan bagi pelaku maksiat selama mereka berada dalam
kemaksiatannya. Ini menunjukkan mereka juga mendoakan kebaikan
bagi pelaku ketaatan selama mereka berada dalam ketaatan. Demikian
dikatakan Al Muhallab, namun juga perlu ditinjau kembali. Ibnu Abu
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Jamrah berkata, "Apakah Malaikat yang melaknatnya adalatr para

pemelihara atau selain mereka? Ada dua kemungkinan."Saya berkata,

kemungkinan ada sebagian Malaikat yang ditugaskan tfiusus untuk

itu. Kemungkinan ini diindikasikan pernyataan umum dalam riwayat

Muslim, yaitu kalimat, 'Yang berada di langit", jika yang

dimaksudkan adalah penghuninya.
' 

Dia berkata pula, "Di sini terdapat dalil tentang diterimanya doa

Malaikat, baik berupa kebaikan atau keburukan, karena Nabi SAW

menakuti dengan hal itu. Di dalamnya terdapat juga petunjuk bagi istri

agar membantu suami dan mencari keridhaannya. Disebutkan pula

batrwa kesabaran seorang laki-laki meninggalkan jima' lebih lematr

dibanding kesabaran wanita." Dia berkata, "Di dalamnya disebutkan

bahwa perkara yang banyak mengganggu seseorang adalah dorongan

untuk menikatr. Oleh karena itu, syariat menganjurkan kepada wanita

untuk memberikan bantuan kepada laki-laki dalam hal itu." Atau

penyebabnya adalah motivasi untuk mendapatkan keturunan.

Pandangan ini ditunjukkan hadits-hadits tentang anjuran menikah

seperti telatr disebutkan di bagian awal pembahasan tentang nikatr. Dia

berkata, "Di sini terdapat isyarat untuk konsisten dalam ketaatan

kepada Allah dan bersabar dalam beribadah kepada-Nya, sebagai

balasan atas pengawasan-Nya terhadap hamba-Nya yang tidak

meninggalkan sesuatu daripada hak-hak-Nya melainkan dijadikan

untuknya siapa yang menegakkannya, hingga dijadikan Malaikat

melaknat siapa yang membuat marah seseorang dan mencegah

syahwatnya. Bagi seorang hamba hendaknya memenuhi hak-hak

Rabbnya yang diminta-Nya. Jika tidak, maka alangkah buruknya sikap

pengabaian dari yang fakir dan butuh kepada yang kaya dan banyak

kebaikannya." Demikian ringkasan perkataan Ibnu Abu Jamratr

ratrimatrullatr.
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87. Wanita tidak boleh Memberi Izin Seorang Pun untuk Masuk
ke Rumah Suaminya, kecuali dengan Izinnya

v 'i6 & *L\t 'U 
lnt Jt-r'oi'^Z?nr *;,ri;) gi ,r

o\ * 6 o;k 't: ,*.,-V;vf +c G'il) i, "oi ,fj1).'k-

l;tr;, {F it uli fp yl .? r ya U';il 6s ,*,\
.r'A,d;;:; oi **,i *;;;al:clt

5195. Dari Abu Hurairah RA, sesungguhnya Rasulullah SAW
bersabda, "Tidak halal bagi seorang istri berpuasa sementara

suaminya berada di sisinya, kecaali atas izin suami, dan tidak boleh
baginya mengizinlmn (seseorang masuk) di rumahnya kecuali atas
izin suami, dan tidaklah ia menaJkahkan naJkah selain perintah
suaminya, maka s esungguhnya ditunaikan s ep erduany a untul*tya. "

Hadits ini diriwayatkan juga oleh Abu Zinad dari Musa, dari
ayabnya, dari Abu Hurairah tentang puasa.

Keterangan Hadits:

(Bab wanita tidak memberi izin kepada seseorang [untuk
masukJ ke rumah suaminya kecuali atas izinnya). Maksud rumah
suaminya adalah tempatnya, baik miliknya atau bukan.

lmam Bukhari meriwayatkan hadits ini dari Abu Al Yaman,
dari Syu'aib, dari Abu Az-Zinad, dari Al A'raj, dari Abu Hurairah RA.
Al A'raj, demikian dikatakan Syu'aib dari Abu Az-Zinad. Ibnu
Uyainah berkata dari Abu Az-Zinad, dari Musa bin Abi Utsman, dari
bapaknya, dari Abu Hurairah dan ini sudah dijelaskan oleh Imam
Bukhari.
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-.t o/, , I . o-' ' ' 
t

W'fi eg Oi ,fr-!J. ,t...'" 1 (Tidak halal bagi wanita berpuasa

dan suaminya). Diikutkan di dalamnya majikan dengan budak

wanitanya yang halal untuk disetubuhinya. Tercantum dalam riwayat

Hammam, "we ba'lulta", dan ini labih berfaidah karena Ibnu Hazm

menukil dari para pakar bahasa bahwa kata'al ba'l' drgunakan untuk

suami dan majikan. Bila nukilan ini akurat, maka keadaannya seperti

itu, dan jika tidak maka majikan diikutkan pada suami, karena adanya

persekutuan keduanya dalam segi makna.

",t4r3 (Menyal<sikan). Yakni, berada di tempat.

*.\ur.\l (Melainkan atas izinnya). Yakni pada selain puasa hari-

hari Ramadhan. Demikian juga pada puasa-puasa wajib selain

Ramadhan apabila waktunya sempit. Imam Bukhari

mengkhususkannya dalam judul bab terdahulu sebelum pembahasan

puasa-puasa sunah. Seakan-akan dia menerimanya dari riwayat Al
Hasan bin Ali dari Abdunazzaqkarena di dalamnya disebutkan, I
06) 'f 'a?;St ?:F $anganlah seorang wanita puasa selain

Ramadhan). Ath-Thabarani meriwayatkan dari hadits Ibnu Abbas

dengan sanad yangmarfu'disela-sela hadits, 'oi *i: ,* 9:i), ,y'Ui
W',):.a-i'4i oti ,g.\U;1l6ly ?:F 1 (dan termasuk hak suami atas

istrinya adalah si istri tidak berpuasa sunnah kecuali atas izin suami

jika istri melakukannya niscaya tidak akan diterima darinya). Pada

pembahasan yang lalu disebutkan perselisihan riwayat-riwayat dengan

lafazh, {yt li (dan tidak berpuasa).

Riwayat di bab ini menunjukkan larangan puasa sunah bagi istri

tanpa izin suami, menurut pendapat jumhur ulama. An-Nawawi

berkata dalam kitab Syarh Al Muhadzdzab, "Sebagian sahabat kami

menyatakan makruh, namun yang shahih adalah yang pertama." Dia

berkata, "Sekiranya istri berpuasa tanpa izin suaminya maka puasanya

sah namun istrinya berdosa karena perbedaan sisi pandang. Adapun

urusan diterima atau tidaknya diserahkan kepada Allah SWT.
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Demikian menurut Al Umrani." An-Nawawi berkata pula,

"Konsekuensi yang ditetapkan para ulama adalah tidak adanya pahala,

sedangkan pandangan yang mengharamkannya dikuatkan oleh
keakuratan riwayat dengan lafazh 'larangan', dan penyebutannya

dengan lafazh 'berita' tidak menghalangi hal itu, bahkan ini lebih kuat
dalam pengharamannya, karena ia menunjukkan kepada penekanan

perintatr, maka penekanan ini dipahami sebagai pengharaman."

An-Nawawi berkata di kitab Syarh Muslim, "Sebab

pengharaman ini adalah bahwa suami memiliki hak untuk bersenang-

senang dengan istrinya dalam setiap waktu, dan haknya wajib untuk
ditunaikan dengan segera, maka tidak boleh bagi istri untuk
rnelalaikan hak suami dengan mengerjakan perbuatan sunah, dan tidak
juga dengan perbuatan wajib jika masih memiliki waktu yang luang.
Dia tidak boleh berpuasa jika tanpa izin suaminya. Apabila suami
ingin berhubungan dengannya, maka istri boleh membatalkan
puasanya, karena biasanya orang muslim takut membatalkan puasa.

Padahal tidak diragukan lagi bahwa yang lebih utama baginya adalah
membatalkannya karena tidak ada keterangan yang tegas tentang dalil
yang memakruhkan membatalkan puasa. Sekiranya sang suami
bepergian, maka makna zhahir hadits membolehkan puasa sunah bagi
istri jika suaminya sedang bepergian. Sekiranya istri berpuasa
kemudian suami datang maka dia boleh menyuruh istrinya
membatalkan puasanya. Semakna dengan 'suami tidak ada, apabila
suami sakit dan tidak mampu melakukan hubungan intim."

Al Muhallab memahami larangan tersebut sebagai larangan
yang bersifat tanzih (meninggalkan yang tidak baik). Dia berkata, ..Ini

termasuk kebaikan dalam pergaulan, dan istri boleh melakukan hal-hal
lain selain fardhu tanpa izin suaminya selama tidak
memudharatkannya dan tidak menghalanginya melakukan kewajiban-
kewajibannya, dan suami tidak boleh membatalkan ketaatan kepada
Allah jika istrinya telah melakukannya tanpa iziwrya." Namun,
pernyataan ini menyalahi makna tekstual hadits. Pada hadits ini
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disebutkan bahwa hak suami lebih ditekankan atas istri daripada

kebaikan yang bersifat sunah, karena hak suami adalah wajib dan

menegakkan yang wajib lebih didatrulukan daripada mengerjakan

amalan sunah.

*. e osis li (Dan tidak mengizinkan di rumahnya). Imam

Muslim menambahkan dari jalur Hammam dari Abu Hurairah, it
g-\y_ 1\ ".t4$ @an ia [menyaksikanJ ada kecuali dengan izinnya).

Pengkaitan ini tidak memiliki makna implisit bahkan disebutkan

secara umum. Jika tidak, maka ketiadaan suami tidak berarti istri

boleh mengizinkan orang lain untuk masuk rumahnya. Bahkan lebih

ditekankan lagi saat itu untuk melarang, karena adanya hadits-hadits

yang menyebutkan larangan untuk masuk menemui wanita-wanita

yang suaminya tidak ada di rumah. Namun, mungkin juga ia memiliki
makna implisit, yakni apabila suami ada dan mudah untuk meminta

izin darinya maka harus minta izin, dan jika suami tidak ada dan tidak

mungkin untuk minta izin lalu ada kebutuhan mendesak untuk masuk

menemui istrinya, maka tidak perlu meminta izinnya karena itu adalah

perkara yang tidak mungkin. Semua ini berkenaan dengan masuk ke

rumah seorang istri.

An-Nawawi berkata, "Pada hadits ini terdapat isyarat bahwa

bagi istri tidak boleh melanggar hak suami dengan memberi izin

seseorang masuk di rumahnya kecuali atas izin suaminya. Hal ini
dipahami jika istri tidak mengetahui keridhaan suaminya. Adapun jika

istri mengetahui keridhaan suaminya akan hal itu, maka tidak

mengapa baginya. Seperti orang yang telah menjadi kebiasaannya

memasukkan tamu-tamu ke tempat tertentu untuk mereka sama saja

baik suaminya ada atau tidak ada, maka memasukkan mereka tidak

butuh pada izin khusus. Kesimpulannya, menjadi keharusan untuk

memperhatikan izin suami baik secara terperinci maupun secara garis

besar.
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U:rrrt.(Kecuali atas izinnya). Maksudnya, secara tegas. Apakah

tanda-tanda keridhaannya dapat menempati posisi pernyataannya

secara tegas? Hal ini masih perlu dibahas lebih lanjut.

f:b 9i a:4i- ihi eil f '* y'u'&i v5 (Dan apa yang ia

ndkahkan tanpa perintah suaminya sesungguhnya ditunaikan

kepadanya setengahnya). Maksudnya, setengah pahala sebagaimana

disebutkan dengan jelas dalam riwayat Hammam dari Abu Hurairatr
pada pembahasan tentang jual-beli. Pada pembahasan tentang nafkah

disebutkan, 9ii ',-ibr.'N 9ii tr ,f Wi:) '=3 b 'a!I'Jlt c;fill $1

(Apabila wanita menaflrnhkan sebagian usaha suaminya tanpa

perintah suaminya maka bagi suaminya setengah pahalanya). Dalam

riwayat Abu Daud disebutkan , 9ii 
".ibr, 

t4i (bagi istrinya setengah

pahalanya [suami]). Al Khaththabi mengemukakan pendapat ganjil,

dimana dia memahami kata "ditunaikan kepadanya setengahnya"

dengan arti 'harta yang dinafkahkan'. Menurutnya, menjadi keharusan

bagi wanita jika menafkahkan harta suami tanpa perintah suaminya

melebihi yang wajib baginya, maka ia harus bertanggung jawab atas

kadar yang lebih. Menurutnya, inilah yang dimaksud dengan kata

'separuh' di dalam hadits, karena separoh biasa digunakan untuk
'setengah' dan untuk 'sebagian'. Dia berkata, "Jika harta yang

dinafkahkan istri melebihi jumlah nafkah yang wajib ia terima, maka

ia harus menggantinya. Hanya saja istri dibolehkan menafkahkan

menurut kadar yang wajib berdasarkan kisah Hindun, 1.6 U ,SP

*|-f,u (ambittah dari hartanya dengan cara yang ma'rufl."

Namun riwayat lain menolak pendapat ini. Kemudian dia

merasakan adanya bantahan bagi pandangannya sehingga dia

memahami hadits yang lain dengan makna yang lain pula lalu

dijadikannya keduanya sebagai dua hadits yang saling bertentangan.

Padahal yang benar keduanya adalah satu hadits yang diriwayatkan

dengan redaksi yang berbeda-beda.
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Adapun pembatasan dengan kalimat "selain perintahnya", maka

An-Nawawi berkata, "Maksudnya, bukan atas dasar perintah yang

tegas dalam hal itu terhadap batasan tertentu, namun ia tidak

menafikan adanya izin sebelumnya secara umum dan mencakup kadar

ini serta selainnya, baik secara tegas maupun menurut kebiasaan." Dia

berkata pula, "Mdadi keharusan menakwilkan demikian, karena

pahala tersebut dibagi antara keduanya, sementara telah diketahui jika
istri menafkahkan dari harta suaminya tanpa izinnya yang tegas

maupun atas dasar kebiasaan, maka istri tidak mendapatkan pahala

bahkan dosa. Oleh karena itu harus ditakwilkan." Dia berkata,

"Ketahuilah, semua ini berlaku dalam kadar yang sedikit, yang

diketahui keridhaan pemiliknya menurut kebiasaan. Apabila lebih

daripada itu, maka tidak diperbolehkan. Hal ini dikuatkan sabdanya

-yakni sebagaimana telah disebutkan dalam hadits Aisyah pada

pembatrasan tentang zakat dan jual-beli-, W. fW'U'a?;lr si;:i til

,* ? (Apabita seorang wanita mena/kahkan dari makanan

rumahnya tanpa merusak), diisyaratkan kepada kadar yang diketahui

keridhaan suami menurut kebiasaan." Dia berkata, "Penyebutan

makanan untuk menunjukkan batrwa ia adalah sesuatu yang bisa

ditolerir secara kebiasaan, berbeda dengan uang pada kebanyakan

manusia."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, telah disebutkan dalam hadits

Aisyatr pada pembahasan tentang zakat penjelasan singkat dan

jawaban-jawaban tentang ini. Mungkin maksud 'separoh' dalam

hadits di atas dipahami dengan arti harta yang diberikan seseorang

sebagai nafkah istrinya, apabila istrinya menafkahkannya tanpa

pengetahuan suaminya, maka mereka mendapatkan pahala. Pahala

untuk suami karena dia yang mencari nafkah, maka ia diberi pahala

atas apa yang dia nafkahkan kepada keluarganya sebagaimana

disebutkan dalam hadits Sa'ad bin Abu Waqqash dan selainnya, dan

untuk istri pahala karena ia berasal dari nafkah yang khusus baginya.

Menguatkan pemahaman ini apa yang diriwayatkan Abu Daud
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sesudah hadits Abu Hurairah ini, ia berkata tentang si wanita, b O:#

V\: ,Ss ',y O:# 'ot t4 k- 13 l;1$. ?\tt W:;, ',y vr r , 
j6 tV $ *

i\rr. ti fta bersedekah dari [harta yang berada diJ rumah suaminya.

Dia berkata, "Tidak, kecuali dari makanannya dan pahala di antara
keduanya, dan tidak halal bagi istri untuk bersedekah dengan harta
suaminya kecuali atas izinnya). Abu Daud berkata dalam riwayat Abi
Al Hasan bin Al 'Abd sesudalurya, "hi melemahkan hadits

Hammam". Maksudnya, melemahkan pemahaman atas hadits itu
secara umum. Mengenai riwayat Abu Daud dan Ibnu Khuzaimah dari

hadits Sa'ad, dia berkata , ,8.6.1j A|:f: $,q 
'blS 

,1 I' oi U"a?;'t *:A
,l-xt 'xkk '-L'Sr: jri ridrli( b 6 k 6 6"orong'wanita berkata,

"I{ahai Nabi Altah, ,"rulf*hnya kami menjadi tanggungan bapak-

bapak knmi, suomi-suami knmi, dqn anak-anak kami, maka apakah
yang halal untuk kami harta benda merekn? " Beliau bersabda,
"Kurmq yang basah boleh kalian memakannya dan

menghadiahkannya").

At-Tirmidzi dan Ibnu Majah meriwayatkan dari Abu Umamah,

dan dinisbatkan kepada Nabi SAW , ,g\V f f kll *'C t4'"a11'Al:i I
g.G,i Mt 3r1 ,j6 sir;irlr )') :p"(Jangantah seorang wanita

menaJkahkan sesuatu yang berada di rumah suaminya, kecuali atas
izinnya. Dikatakan, "Dan tidak pula makanan?" Beliau bersabda,
"Itulah harta benda kita yang paling utama'). Secara zhahirnya
keduanya saling bertentangan. Mungkin untuk digabungkan bahwa
yang dimaksud dengan kurma basah adalah sesuatu yang mungkin
cepat rusak maka diizinkan untuk disedekahkan berbeda dengan

selainnya meskipun dalam bentuk makanan.

lpt e i;t e,1 * y,i V ;i c a.i )ulr ii 'ortst

(Diriwayatknn juga oleh Abu Az-Zinad dari Musa, dari bapaknya,

dari Abu Hurairah tentang puasa). Dia mengisyaratkan bahwa
riwayat Syu'aib dari Abu Az-Zinad, dari Al A'raj mencakup tiga
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hukum. Dalam salah satu dari ketiganya, yaitu tentang berpuasanya

seorang wanita. ltbu Az-Zinad memlllki sanad lain. Musa yang

dimaksud adalah Ibnu Abu Utsman. Bapaknya Abu Utsman biasa

disebut At-Tabban. Namanya adalah Sa'ad. Sebagian orang

mengatakan Imran. Dia adalah Maula Al Mughirah bin Syu'bah. Dia

tidak memiliki riwayat dalam Shahih Bukhari selain di tempat ini.

Haditsnya yang dimaksud dikutip dengan sanad yal:,g maushul oleh

Imam Ahmad, An-Nasa'i, Ad-Darimi, dan Al Hakim dari Ats-Tsauri,

dari Abu Az-Zinad, dari Musa bin Abi Utsman tentang kisatr puasa

saja. Ad-Darimi meriwayatkan juga bersama Ibnu Khuzaimah, Abu

Awanah, Ibnu Hibban dari Suffan bin Uyainah dari Abu Az-Zinad

dari Al A'raj. Abu Awanah berkata dalam riwayat Ali bin Al Madini,

bahwa Sufyan menceritakarmya sesudah itu dari ll:bu Az-Zinad, dari

Musa bin Abi Utsman. Saya menanyakannya kembali dan ia
menyebutkan Musa dan tidak menyebut Al A'raj. Kami menukilnya

dengan sanad yang ringkas dalam kitab Juz'u Isma'il bin Najid darr

riwayat Al Mughirah bin Abdurratrman, dari Abu Az-Zinad.

Pada hadits ini terdapat hujjah bagi Ulama madzhab Maliki
yang membolehkan masuknya seorang bapak dan sebagainya ke

rumah anak wanitanya tanpa izin suaminya. Mereka menjawab bahwa

hadits ia bertentangan dengan anjuran menguatkan hubungan rahim.

Dalam kedua hadits tersebut terdapat pengertian yang umum dan yang

khusus, maka butuh kepada dalil yang menguatkan salah satunya.

Mungkin dikatakan bahwa hubungan rahim hanya disukai atas apa

yang dimiliki oleh yang menghubtrngkannya, sementara mengambil

kebijakan pada rumah suami tidaklah dimiliki oleh wanita, kecuali

atas izin suami. Sebagaimana bagi keluarga istri tidak mengapa bila

tidak mempererat hubungan kekeluargaan dengan menggunakan harta

milik suami kecuali atas izinnya, maka izin suami kepada keluarga

istri untuk masuk rumah juga sama seperti itu.
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88. Bab

,*it 7G ,b li 'i6 *:, ,JL ir' *,- dt * ^;ui 
y

'.f ,{, '.o) ch .
,;t -* to3^,,j.>,t'At ir,.>?, ,:;tAl Qrt { iG OGi

u -ia's$ slt 7( ob *, 28, 
j\;Irt u )6t ,4tt>l

.itttq.e;',.

5196. Dari Usamah, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Alat

berdiri di'pintu surga, dan kebanyakan yang memasukinya adalah

orang-orang miskin. Para pemilik harta masih tertahan, padahal para
penghuni neraka telah diperintahkan untuk dibawa ke neraka. Alat

berdiri di pintu neraka, dan ternyata kebanyalcan yang memasukinya

adalah wanita."

Keterangan Hadits:

(Bab). Demikian yang mereka kutip, yaitu tanpa judul. Imam
Bukhari menyebutkan hadits Usamah, karena adanya kalimat, "Aku
berdiri di pintu neraka dan ternyata kebanyakan yang memasukinya

adalah wanita," sehingga hadits di sini masuk bagian bab sebelumnya.

Hubungannya dengan bab itu ditinjau dari sisi bahwa kebanyakan

wanita melanggar larangan yang disebutkan. Oleh karena itu,
kebanyakan mereka menjadi penghuni neraka.

89. Kufur (Ingkar) terhadap Suami

*3r:t \t,)*Utf *sj **
Sehubungan dengan ini dinukil dari Abu Sa'id, dari Nabi SAW.
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5191. Dari Atha' bin Yasar, dari Abdullah bin Abbas

sesungguhnya dia berkata, "Terjadi gerhana matahari pada masa

Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW shalat dan orang-orang

shalat bersamanya. Beliau berdiri sangat lama seperti (lama) membaca

surah Al Baqarah. Kemudian beliau ruku' sangat lama, lalu

mengangkat kepala dan berdiri sangat lama, tetapi lebih pendek

dibanding yang pertama. Kemudian beliau ruku' sangat lama, tetapi
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lebih pendek dibanding ruku'pertama. Kemudian beliau mengangkat

kepalanya, lalu sujud. Selanjutnya beliau bangkit dan berdiri sangat

lama, tetapi lebih pendek dibanding berdiri yang pertama. Setelah itu
beliau ruku' sangat lama namun lebih pendek dibanding ruku yang

pertama. Selanjutnya beliau bangkit lalu sujud. Selanjutnya itu beliau
berbalik (selesai) dan matahari telah tersingkap. Beliau bersabda,
'Sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua tanda di antara
tanda-tanda kekuasaan Allah, keduanya tidak mengalami gerhana

karena kematian seseorong atau kehidupannya (kelahirannya).

Apabila kamu melihat hal itu, maka berdzikirlah kepada Allah'.
Mereka berkata, 'Wahai Rasulullah, kami melihat engkau meraih

sesuatu di tempat berdirimu ini, kemudian kami melihatmu bergerak

mundur'. Beliau bersabda, 'Aku melihat surga -atau- diperlihat surga

kepadaku. Aku pun meraih setandan yang terdapat dalam surga itu,
sekiranya aku mengambilnya niscaya kalian akan memakannya

selama umur dunia yang tersisa. Aku melihqt neraka -atau-
diperlihatkan neraka kepadaku. Aku tidak pernah sama sekali melihat
pemandangan seperti hari ini, dan aku melihat kebanyakan
penghuninya adalah wanita'. Mereka berkata, 'Mengapa wahai

Rasulullah?' Beliau bersabda, 'Dengan sebab kekufuran mereka'.
Dikatakan, 'Apakah mereka kufur kepada Allah?' Beliau bersabda,
'Mereka kuJu, terhadap suami dan k fu, terhadap kebaikan.

Sekiranya engkau berbuat baik kepada salah seorang mereka dalam

wahu yang sangat lama, kemudian dia melihat sesuatu darimu,
niscaya akan berkata, "Aku tidak pernah melihat kebaiknn darimu
sama sekali'."

',*Lt, ^6&t&
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5198. Dari Imran, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Aku
menengok ke surga dan melihat kebanyakan penghuninya adalah

orang-orang fakir. Aku menengok ke neraka dan melihat kebanyakan

penghuninya adalah wanita. "

Hadits ini diriwayatkan juga oleh Ayyrb dan Salm binZair.

Keterangan Hadits:

(Bab kufur [ingkarJ terhadap suami). Maksudnya, kata al asyiir
memiliki dua makna, dan makna yang dimaksud di sini adalah suami.

Adapun makna yang dimaksudkan pada firman Allah dalam suratr Al
Hajj ayat 13,'j;ir j1 6a" sungguh itu sejahat-jahat kawan)

adalah teman dalam pergaulan. Ini adalah penafsiran Abu Ubaidah

terhadap firman Allah, patj-{j jrlt A gesungguhnya yang

diserunya itu adalah sejahat-jahat penolong dan sejahat-jahat
kawan.). Kata 'maula' dalarn ayat ini artinya adalah putra paman,

sedangkan al 'asyiir adalah teman dalam pergaulan. Sebagian masalah

ini sudah dipaparkan pada pembahasan tentang iman.

Imam Bukhari menyebutkan hadits Ibnu Abbas tentang gerhana

matahari, yang sudah dipaparkan secara detail pada akhir bab-bab

tentang gerhana. Adapun lafazh di tempat ini, "Sekiranya engkau

berbuat baik kepada salah seorang mereka dalam wahu yang sangat

lama", terdapat isyarat akan sebab siksaan, karena perbuatan ini sama

seperti orang yang terus menerus mengingkari nikmat, sementara terus

bergelimang dalam kemaksiatan termasuk sebab yang mendatangkan

adzab. Demikian disebutkan Al Muhallab.

Kemudian Imam Bukhari menyebutkan hadits Imran bin
Hushain yang semakna dengan hadits Usamah pada bab sebelumnya.

Adapun kalimat, "Hadits ini diriwayatkan juga oleh Ayyub dan Salim

binZair", artinya keduanya mendukung Auf mengutip hadits tersebut

dari Abu Raja' Al Utharidi dalam meriwayatkan dari Imran bin
Hushain. Dalam bab "Keutamaan Miskin" pada pembahasan tentang
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kelembutan hati dikatakan bahwa Hammad bin Najih dan Shakhr bin
Juwairiyah menyelisihi hal itu dari Abu Raja'. Keduanya

menyebutkan dari Ibnu Abbas. Riwayat Ayyrb dikutip An-Nasa'i
melalui sanad yang maushul dan terjadi perbedaan dari Ayyrb,
dimana Abdul Warits menukil darinya seperti di atas. Sementara Ats-
Tsaqafi dan Ibnu Ulaiyyah serta selain keduanya mengatakan, "Dari
Ayyub dari Abu Raja' dari Ibnu Abbas." Adapun riwayat Salim bin
Zarir dinukil Imam Bukhari melalui sanad yang maushul dalarr- sifat
surga pada pembahasan tentang awal mula penciptaan dan di bab

"Keutamaan Miskin", pada pembahasan tentang kelembutan' hati.

Penjelasan hadits ini dan hadits Usamah akan dipaparkan pada bab

"Sifat Surga dan Neraka", pada pembahasan tentang kelembutan hati.

90.Istrimu Mempunyai Hak Atas dirimu

9'"t, .l'.c. t
. )l '-9 dt-c,2->
9' t)

Hal ini dikatakan Abu Juhaifah dari Nabi SAW.

c.. ,:, ,t:1.,ft e) ()wt)
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5199. Dari Abdullah bin Amr bin Al Ash, dia berkata:

Rasulullah SAW bersabda, "Wahai Abdullah, bukankah sudah

diberitahukan kepadaku bahwa engkau berpuasa di siang hari dan

berdiri (shalat) di malam hari? " Aku berkata, "Benar, wahai
Rasulullah." Beliau bersabda, "Jangan lakuknn, berpuasalah dan
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berbuknlah, shalatlah dan tidurlah. Sesungguhnya badanmu

mempunyai hak atas dirimu, kedua matamu mempunyai hak atas

dirimu, dan istrimu mempunyai hak atas dirimu."

Keterangan Hadits:

(Bab istrimu mempunyai hak atas dirimu)- Hal ini dikatakan

Abu Juhaifuh dari Nabi sArY). Ia adalah penggalan haditsnya

sehubungan kisah salman dan Abu Darda" Hadits ini sudah

disebutkan melalui sanad Ya$E maushul pada pembatrasan tentang

puasa. Dia menukil hadits Abdullatr bin Amru sesudahnya. Ibnu

Baththal berkata, "Ketika pada bab sebelumnya disebutkan hak suami

terhadap istrinya, maka pada bab ini disebutkan kebalikannya, yakni

tak patut bagi suami memayahkan dirinya dalam beribadah hingga ia

menjadi lematr dalam menunaikan hak istrinya berupa senggama dan

mencari nafkah." Lalu para ulama berbeda pendapat tentang seseorang

yang tidak mau senggama dengan istrinya. Imam Malik berkata, ttsila

hal itu terjadi bukan karena kondisi darurat, maka suami diharuskan

melalrukannya atau keduanya dipisah." Pendapat serupa dinukil juga

dari lmam Ahmad. Adapun pendapat masyhur di kalangan madzhab

Syafi'i bahwa tidak ada kewajiban bagi suami untuk senggama-

Sebagian lagi berkata, "Wajib satu kali." Kemudian dari sebagian

ulama salaf disebutkan, "Wajib pada setiap empat malam." Lalu

sebagian berkata, "Satu kali pada setiap kali suci."

91. Wanita adalam Pemimpin (Pemetihara) di Rumah Suaminya
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5200. Dari Ibnu Umar RA, dari Nabi SAW, "Setiap kamu

adalah pemimpin, dan setiap kamu akan dimintai pertanggung
jawaban atas apa yang kamu pimpin. Seorang penguasa adalah

pemimpin, seorang laki-laki adalah pemimpin atas keluarganya,

seorang wanita adalah pemimpin atas rumah suaminya dan anak

suaminya. Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap kamu akan

dimintai pertanggungiawaban atas apa yang dia pimpin."

Keterangan:

(Bab wanita adalah pemimpin di rumah suaminya). Disebutkan

hadits Ibnu Umar yang akan dijelaskan secara lengkap pada

pembahasan tentang hukum-hukum.

92. Firman Altah, {t'#\t -p r.l oLjlr ub O'itf JA}t

,1 Wo( ?lr b\-ul JF p.,i*ou* taki-taki adatah

pemimpin bagi kaum wanita, oleh'kor"na Allah telah melebihkan
sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita)

-hingga 
Firman-Nya- sesungguhnya Allah maha tinggi lagi

Maha Besar." (Qs. An-Nisaa' [4]: 34)

dJ.r.
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5201. Dari Anas RA, dia berkata, "Rasulullah SAW Melakukan

ilaa' terhadap istri-istrinya selama satu bulan dan beliau tinggal di

bagian atas rumahnya. Lalu beliau turun pada hari kedua puluh

sembilan. Dikatakan, 'Ya Rasulllah, sesungguhnya engkau metg-ilaa'
(bersumpah untuk tidak mendekatai istri-istrinya) selama satu bulan'.

Beliau bersabda, 'Sesungguhnya bulan (ini) dua puluh sembilan

hari'. "

Keteranean Hadits:

(Bab Firman Allah, "Laki-laki adalah pemimpin bagi para

wanita, oleh lurena Allah telah melebihkan sebagian mereka [laki-
lakil, atas sebagian mereka [wanital -hingga firman-Nya- Maha

Tinggt lagi Maha Besar"). Dalam riwayat Abu Dzar di tempat ini
tercantum, "Bab firman Allah, 'Laki-laki adalah pemimpin bagi kaum

wanita'." Adapun periwayat selainnya memberi tambahan, "Oleh

karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki), atas

sebagian mereka (wanita)." Akan tetapi hubungannya dengan bab ini
hanya akan tampak bila ayat tersebut dikutip secara lengkap, sebab

yang dimaksudkan adalah firman Allah, gdt e ,"\?rrti g:bi
(Nasehatilah mereka dan jauhilah mereka di tempat-tempat tidur).

Bagian inilah yang sesuai dengan redaksi hadits, 'Nabi SAW meng-

ilaa' istri-istrinya selama satu bulan", yaitu beliau menjauhi istrinya-

istrinya. Namun, hal ini tidak begitu jelas menurut Al Ismaili sehingga

dia berkata, "Belum jelas bagiku alasan pencantuman hadits ini pada

bab di atas dan tidak pula penafsiran ayat yang disebutkannya."

Hadits Anas telah dijelaskan pada bagian akhir pembahasan

hadits Umar yang panjang. Mengenai lafazh di tempat ini, LiI SIfr

tlt43 (Sesungguhnya engkau meng-ilaa' selama satu bulan), dalam

riwayat Al Mustamli dan Al Kasymihani disebutkan, i* ,* '4,

(Engkau meng-ilaa' satu bulan). Kemudian kalimat, &r jr., 6-'JZi
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(dikatakan, "Wahai Rasulullah"), yaflg mengucapkan adalah

Rasulullah SAW seperti telah dijelaskan pada akhir hadits Umar.
Disebutkan pula bahwa Umar dan selainnya bertanya kepada beliau

SAW tentang itu.

93. Nabi SAW Meninggalkan Istri-istrinya Ke Selain Rumah-
rumah Mereka

J\\tr 4t G.tt;n,t'oi p u;r+ i t-:L *?'i:,
?1

Disebutkan dari Muawiyatr bin Haidah, dinisbatkan kepada

Nabi SAW, "Tidak dijauhi, kecuali di rumatr." Namun versi pertama

lebih shahift (benar).

prdt / r:)t *;dkL('C* I l' *; ,,*.c
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5202. Dari Yahya bin Abdullah bin Shaifi, sesungguhnya

Ikrimah bin Abdurrahman Al Harits mengabarkan kepadanya, bahwa

Ummu Salamah mengabarkan kepadanya, sesungguhnya Nabi SAW
bersumpah tidak akan masuk kepada sebagian istrinya selama satu

bulan. Ketika berlalu dua puluh sembilan hari, beliau datang di pagi
hari -atau sore hari- ke tempat mereka. Dikatakan kepadanya, "Wahai
Nabi Allah, engkau bersumpah tidak akan masuk ke tempat mereka
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selama satu bulan." Beliau bersabda, "sesungguhnya bulan (ini)

adalah dua puluh sembilan hari."
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5203. Dari Abu Ya'fur, dia berkata: Kami saling berbincang di

sisi Abu Adh-Dhuha, lalu dia berkata: Ibnu Abbas menceritakan

kepada kami, dia berkata, "Kami berada di suatu pagi dan istri-istri

Nabi SAW menangis. Di sisi setiap wanita itu terdapat keluarganya.

Aku keluar menuju masjid dan ternyata masjid dipenuhi oleh orang-

orang. Umar bin Khaththab datang, lalu naik menemui Nabi SAW

yang berada dalam kamarnya. Dia memberi salam, dan tak seorang

pun menjawabnya. Kemudian dia memberi salam, dan tak seorang

pun menjawabnya. Kemudian dia memberi salam dan tak seorang pun

menjawabnya. Kemudian beliau SAW memanggilnya, lalu dia masuk

menernui Nabi SAW dan bertanya, 'Apakah engkau menceraikan

istri-istrimu?' Beliau menjawab, 'Tidak! Akan tetapi aku meng-ilaa'

(bersumpah tidak mendekati merekn) selama satu bulan'. Beliau

tinggal selama dua puluh sembilan hari kemudian masuk kepada istri-

iskinya."
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Keterangan Hadits:

(Bab Nabi SAW meninggalkan istri-istrinya ke tempat selain

rumah-rumah mereka). Seakan-akan Imam Bukhari mensinyalir

balrwa firman Allah dalam surah An-Nisaa' ayat 34, G ei:t*rl
grlir (dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka) tidak

memiliki makna implisit. Bahkan boleh meninggalkan istri melebihi

itu, seperti yang dipraktekkan Nabi SAW yang meninggalkan istri-

istrinya, lalu tinggal di kamar bagian atas rumahnya. Namun, masalah

ini diperselisihkan para ulama, seperti akan saya sebutkan.

i3" i. 4sG * f tis lOx"butkan dari Muawiyah bin Haidah).

Seorang sahabat yang masyhur. Dia adalah kakek daripada Bahz bin
Hakim bin Muawiyah.

F#r d l\ fr 1 'ol ? ^o1 TOio nisbatl<an kepada Nabi

SAW, "dan tidak menjauhi, kecaali di rumah"). Dalam riwayat

Al Kasymihani, !:#t .J \t # 1'ol ? ftidak dijauhi, kecuali di

rumah). Ini adalah penggalan hadits panjang yang dikutip Imam

Ahmad, Abu Daud, Al Khara'ithi di kttab Makarimul Akhlaaq, darr

Ibnu Mandah di kitab Ghara'ib Syu'bah, serfluanya dari riwayat Abu

Qaz'ah Suwaid, dari Hakim bin Muawiyah, dari bapaknya, dan di

dalamnya disebutkan, til:t*,;J |nb tilr4{;- iS'6 y\jt ;e 9f;l'6; o

$Jr .l 1l fr- li ,:&- tj ,&jr |4A tj ,;,..iit rs1 (Apakah hak

wanita atas suaminya? Beliau menjawab, "Memberinya makan jika ia
maknn, memberinya pakaian jika ia berpakaian, tidak memukul

wajah, tidak menjelek-jelekkan, dan tidak menjauhi kecuali di dalam

rumah").
t, i S:t\ti (Namun versi pertama lebih benar). Maksudnya,

hadits Anas lebih shahih dibandingkan hadits Muawiyah bin Haidah.

Hanya saja keduanya mungkin dikompromikan seperti akan saya
jelaskan. Konsekuensi sikap Imam Bukhari menunjukkan bahwa jalur
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ini layak dijadikan dalil meskipun keakuratannya lebih rendah

dibanding yang lainnya. Hanya saja dia mengungkapkan dalam bentuk

tamriidh (ungkapan yang tidak tegas menunjukkan keakuratan suatu

riwayat) untuk menunjukkan derajatnya yang lebih rendah. Dalam

Syarh Al Karmani disebutkan, d il '# li ^;tii{,- i.t u4r;i * f i!-:

,At @*ebutlcan dari Muawiyah bin Haidah, dinisbatkan kepada

Nabi SAW, "Dan tidak dijauhi kecaali di t'umah"). Maksudnya

disebutkan dari Muawiyatr batrwa kalimat, 'tidak ditinggalkan kecuali

di rumatr' dinisbatkan langsung kepada Nabi SAW. Namun versi

pertama, yakni 'meninggalkan di selain rumatr' lebih shahih sanad-

nya. Pada sebagian naskah Imam Bukhari disebutkan , \l fr lt'ot 't

*Jt ,., (hanya saja tidak ditinggalkan, kecaali di rumah). Al Karmani

berkatq "Dengan demikian, pelaku pada kalimat, 'disebutkan Nabi

SAW meninggalkan istri-istrinya pada selain rumatr-rumah mereka',

yakni disebutkan dari Muaiwyatr yang dinisbatkan kepada Nabi SAW,
'Hanya saja tidak meninggalkan'. Maksudnya, kisatr Nabi SAW
meninggalkan istri-istrinya dinukil dari Muawiyah yang dinisbatkan

kepada Nabi SAW, namun dia mengatakan, 'tidak meninggalkan

kecuali di rumah'." Akan tetapi apa yang disebutkannya merupakan

kesalahan, sebab Mu'awiyah bin Haidatr tidak mengutip kisah Nabi

SAW meninggalkan istri-istrinya. Tidak ditemukan keterangan dalam

kitab-kitab Musnad maupun selainnya. Imam Bukhari tidak

menginginkan seperti yang dikatakan Al Karmani. Batrkan maksud

Imam Bukhari hendak mengutip apa yang terdapat dalam redaksi

hadits Muawiyatr bin Haidah, karena pada sebagian jalurnya

disebutkan,r;i' d \1. n- l'oi t ,+j, qF li '& li ftidak

menjelek-jelekkan, tidak memukul wajah, dan tidak menjauhi kecuali

di rumah). Al Karmani mengira pengecualian ini berasal dari Imam

Bukhari sendiri. Padatral tidak demikian, bahkan merupakan

periwayatan darinya tentang apa yang tercantum dalam redaksi hadits.
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Al Muhallab berkata, "Seakan-akan apa yang disebutkan Imam

Bukhari bertujuan agar manusia meneladani apa yang dilakukan Nabi

SAW, yaitu menjauh dari istri-istrinya ke tempat selain rumah-rumah

mereka, sebagai wujud kasih sayang terhadap wanita, sebab menjauhi

mereka dan tetap tinggal bersama mereka dalam rumah sangat

menyakitkan bagi mereka. Adapun bila tidak terlihat oleh mata

niscaya kepedihan terasa lebih ringan." Dia berkata pula, "Akan tetapi

menjauhi ke tempat lain bukan hal yang wajib, karena Allah
memerintahkan menghindari mereka di tempat tidur."

Pemyataan Al Muhallab disanggah oleh Ibnu Al Manayyar.

Menurutnya, maksud Imam Bukhari tidak seperti yang dia patrami.

Bahkan maksud Imam Bukhari adalah menghindari istri boleh

dilakukan dalam rumah, dan bisa juga menyingkir ke tempat lain.

Adapun pembatasan yang disebutkan dalam hadits Muawiyah bin
Haidah tidak dapat diterapkan. Bahkan bagi laki-laki diperbolehkan

menyingkir dari rumah, seperti yang dilakukan Nabi SAW.

Adapun yang benar hal itu berbeda sesuai situasi dan kondisi.
Terkadang menghindari istri di dalam rumah lebih berat bagi si istri
dibandingkan jika suaminya keluar ke tempat lain. Demikian
sebaliknya. Bahkan umumnya, menyingkir ke tempat lain lebih
menyakitkan bagi jiwa khususnya bagi kaum wanita, karena jiwa
mereka yang lemah.

Kemudian para ahli tafsir berbeda pandangan dalam memahami

makna 'hijraan' (menyingkir atau menjauh). Menurut mayoritas,

maknanya adalah tidak masuk ke tempat para istri dan tetap tinggal
bersama mereka, berdasarkan makna zhahir ayat. Dengan demikian ia
berasal dari kata 'hijraan 'yang bermakna 'jauh'. Secara zhahir berarti
suami tidak tidur bersamanya. Namun menurut pendapat lain,
maknanya suami tidur bersama istrinya dengan membelakanginya.

Dikatakan juga bahwa suami menahan diri untuk tidak menggauli

istrinya. Sebagian mengatakan, maksudnya suami menggauli istrinya,
tapi tidak berbicara dengannya. Ada yang berkata, "Makna
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,uhjuruuhunna' berasal dari kata 'al huir', artinya adalah perkataan

kotor. Maksudnya, katakan kepada mereka perkataan yang kasar."

Lalu sebagian berkata, "Ia berasal dari kata 'al hijaar" artinya tali

yang digunakan mengikat unta. Dikatakan, 'hajara al ba'iir' (ia
mengikat unta). Dengan demikian maknanya adalatr, ikatlah mereka di

rumah-rumatr dan pukullah mereka." Demikian menurut Ath-Thabari,

dan dia mengukuhkannya dengan menyebutkan dalil-dalilnya. Namun,

Ibnu Al Arabi melemahkan pandangan ini dengan argumentasi yat g

sangat bagus.

Selanjutnya, Imam Bukhari menyebutkan pada bab ini dua

hadits. Pertama, hadits ummu Salamah tentang perbuatan Nabi SAW

yang bersumpah tidak akan masuk ke tempat istri-istrinya.

g;dt i. *}t * i.'z;f,2 lttt i*ah bin Abdurrahman bin Al

Harits). Maksudnya, Ibnu Hisyam bin Al Mughirah. Dia adalah

saudara Abu Bakar bin Abdurrafiman, salah seorang atrli fikih yang

tujuh. Dia tidak memiliki riwayat dalam shahih Bukhari selain hadits

ini. Imam Bukhari mengutipnya pada pembahasan tentang puasa dari

Abu Ashim. Adapun redaksi di jalur ini, "Tidak masuk kepada

sebagian istri-istrinya", mengindikasikan bahwa beliau SAW tidak

masuk kepada mereka yang menyebabkan peristiwa itu, bukan semua

istri-istrinya. Hanya saja kebetulan saat itu kaki beliau SAW terkilir

seperti dikatakan dalam hadits Anas pada awal pembahasan tentang

puas4 maka beliau pun terus tinggal di bagian atas rumahnya satu

bulan penuh. Keterangan ini menguatkan pandangan bahwa penyebab

sumpatr tersebut adalatr peristiwa yang berhubungan dengan Mariyatr,

sebab ia berkonsekuensi pengkhususan sebagian istrinya tanpa yang

lainnnya. Berbeda dengan kisah minum madu yang menyangkut

semua istrinya, kecuali pemiliki madu, meskipun penyebab awatnya

adalah salatr seorang di antara mereka. Demikian juga kisatr

permintaan nafkah dan kecemburuarl.

Hadits kedua adalatr hadits Ibnu Abbas juga tentang peristiwa

Nabi SAW menjauhi istri-istrinya.
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);4 i @bu Ya fuy'. Namanya adalah Abdurrahman bin Ubaid.

Dia berasal dari Kufah dan tergolong periwayat yang tsiqah

(terpercaya). Dia tidak memiliki riwayat dalam Shahih Bukhari

kecuali hadits ini dan hadits yang disebutkan pada akhir pembahasan

lailatul qadar yang juga berasal dari Abu Adh-Dhuha.

r'# i,t $V'ltii ;,!Ar gri + rfirX (Kami berbincang-bincang

di sisi Abu Adh-Dhuha, maka dia berkata, "Ibnu Abbas menceritakan

kepada kami... '). Riwayat ini tidak menyebutkan topik yang mereka

perbincangkan. Namun, An-Nasa'i meriwayatkannya dari Ahmad bin
Abdul Hakam, dari Marwan bin Mu'awiyah, melalui sanad yatg
disebutkan Al Bukhari seraya menjelaskan topik tersebut, .ri3Jt g-i;ti;

dV i.\ ,u/,;;t ;.1 i\ti ,i-Pi (u, t:br;.',:rs': ;ibi bti.'Jtfi (Kami

memperbincangkan tentang bulan. Sebagian kami mengatakan
jumlahnya adalah tiga puluh hari. Sebagian lagi mengatakan
jumlahnya dua puluh sembilan hari. Maka Abu Adh-Dhuha berkata,
"Ibnu Abbas menceritaknn..."). Demikian juga diriwayatkan Abu
Nu'aim melalui jalur lain dari Marwan bin Muawiyah, yangmana

dikatakan, ;,!l grl + ]br rfiti'l (Kami memperbincangkan bulan

di sisi Abu Adh-Dhuha).

/81 b i>{. f o$ ur,.,;,.Jlr Ji *';rt (Aku ketuar ke masjid,

ternyata ia dipenuhi orang-orang). Secara zhahirnya hal ini
menunjukkan Ibnu Abbas hadir saat kejadian, dan haditsnya sangatlah

panjang. Namun, riwayatnya yang baru disebutkan memberi asumsi

bahwa dia tidak mengetahui kisatr ini kecuali dari Umar. Hanya saja

mungkin dipadukan bahwa Ibnu Abbas mengetahuinya secara garis

besar, lalu dijelaskan oleh Umar secara rinci ketika Ibnu Abbas

bertanya kepadanya tentang dua wanita yang bersekongkol terhadap

Nabi SAW.

y* C (Di kamar). Dalam riwayat An-Nasa'i disebutkan,*.6 C
(di ketinggian). Maksudnya tempat yang tinggi, yaitu kamar itu
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sendiri. Pada pembahasan terdatrulu disebutkan iil# (k *ar tingkat

atas). Al Ismaili menambahkan dari Abdunahim bin Sulaiman dari

Abu Ya'fur, it if W i+ 'd {'i ,l (oi kamar yang tak ada di

sisinya dalam kamar itu kecuaii Bilal).

*J -t io' .rp Ut * Se;,j'otsui (Beliau berseru kepadanya,

lalu dia masuk kepada Nabi SAW). Demikian yang terdapat pada

semua catatan sumber yang sempat saya temukan dari Imam Bukhari,

yakni menghapus subjek pada kalimat, "beliau berseru padanya."

Sesungguhnya kata ganti 'nya' pada kalimat ini kembali kepada

{Jmar, dan dialah yang masuk. Hal itu telah disebutkan dengan jelas

dalam riwayat Abu Nu'aim. Adapun lafazhnya sesudah kalimat

'memberi salam' adalah, 
'}ln}:drit:s$ ,rt7tt ,Vi y"'C (tak ada

seorang pun yang menjawabnya, maka dia berbalik, lalu Bilal
memanggilnya dan dia masuk).,Serupa dengannya dalam riwayat An-

Nasa'i, hanya saja dikatak*, Jt si:{i (Bilal berseru), yakni tidak

menyebutkan objek atau kata ganti pada riwayat selainnya. Al Ismaili

menyebutkan,'p;'j;* ;X rcn,'J;.,ti ,'ni V;a p, (Dia

[Umar] memberi salam, namun tak seorang pun meniawabnya, dia

pun turun lalu Bilal memanggilnya, maka dia memberi salam dan

masuk).

Dalam hadits panjang bahwa Riwayat Simak bin Al Walid dari

Ibnu Abbas dari Umar yang dikutip Imam Muslim menjelaskan batrwa

budak yang memberi izin kelS$anya adalah Rabatr. Sekiranya bukan

karena pernyataan di jalur ini, i)L. ,l ,ai i:+ d (tak ada di sisinya di

kamar itu, kecuali Bilal), tentu saya katakan batrwa keduanya sama-

sama berada di sisi Nabi SAW. Mungkin juga pembatasan ini berlaku

di dalam kamar. Adapun Rabatr hanya berada di ambang pintu, seperti

telah disebutkan. Saat Nabi SAW memberi izin, maka Bilal

memanggil Umar dan didengar oleh Rabah. Dengan demikian, terjadi

keselarasan antara kedua riwayat itu.
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'p t* ei efip$1 :)k.i,r Jy_r

\t,* 4tf q/)t*'*'€Li iH y :Ju'&:

tr+t ",i* 41 '6t I i,Sui (Beliau berkata, ,,Tidak, akan tetapi

aku meng-ilaa' mereka selama satu bulan"). Maksudnya aku
bersumpah tidak akan masuk ke tempat mereka selama satu bulan
seperti telah dijelaskan pada penjelasan hadits Umar terdahulu.

94. Apa yang Tidak Disukai dari Memukul Wanita

9/,

Firman Allah, "Dan pukullah mereka", yakni pukulan yang
tidak menyakitkan."

de

.ilt rt eWA-i *rt'*itQt
5204. Dari Abdullah bin Zanr'ah, dari Nabi SAW, ,,Janganlah

salah seorang di antara kalian mencambuk istrinya sebagaimana
mencambuk budak, kemudian dia menggaulinya di akhir hari itu."

Keteransan Hadits:

(Bab apa yang tidak disukai dari memukul wanita). Di sini
terdapat isyarat bahwa memukul mereka tidak diperbolehkan secara
mutlak. Bahkan pukulan itu ada yang makruh dan ada juga yang
haram, seperti akan kami jelaskan dengan rinci pada pembahasan
mendatang.

g? 
" 

t* "€t <,*i*ti> iitt ,:ti (Firman Ailah, "pukullah

mereka", yakni pulailan yang tidak menyakitkan). penafsiran ini
disimpulkan dari makna implisit hadits di atas, yaitu kalimat,
"memukul budak", seperti akan kami paparkan. Hal ifu sudah
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disebutkan dengan tegas pada hadits Amr bin Al Ahwash batrwa ia

menghadiri haji wada' bersama Rasulullah sAw, lalu beliau

menyebutkan hadits panjang, dan di dalamnya disebutkan, 'Ji'otl

?? 
'f ti;b c;76 ,yrt:At C ;Yj:#t) (apabita mereta

melahtlran, maka pisahknn mereka di tempat-tempat tidur, dan

puhtllah mereka dengan pulatlan yang tidak menyakitkan ). Hadits ini

diriwayatkan para penulis kitab,,4s-Sznan dan dinyatakan shahih oleh

At-Tirmidzi, dan redaksi ini sesuai versinya. Dalam hadits Jabir yang

dikutip Imam Muslim disebutkan, i$ 't q* e'i.70 '*i 'oy

(apabila merekn melalcuftan, mal<a pulatllah mereka dengan pulailan

yang tidak menyakitknn). Saya katakan, disebutkan dengan tegas

dalam hadits Muawiyah bin Haidah tentang larangan memukul wajah.

Imam Bukhari meriwayatkan hadits di bab ini dari Muhammad

bin Yusut dari Sufyan, dari Hisyam, dari bapaknya, dari Abdullatr bin

zarf d/Ir. Sufyan yang dimaksud adalatr Ats-Tsauri, dan Hisyam adalah

Ibnu urwah. Adapun Abdullah bin zalrfah sudah disebutkan

nasabnya pada tafsir surah Wasysyams.

'€'bi '*n- I Qanganlah, salah seorang di antara kalian

mencambuk). Demikian dalam naskah lmam Bulfiari disebutkan

dalam bentuk larangan. Namun Al Ismaili meriwayatkannya dari

Ahmad bin Sufyan, dan An-Nasa'i dari Al Firyabi 
-yakni,

Muhammad bin Yusuf atau guru Imam Bukhari dalam riwayat ini-
dalam bentuk berita, dan tidak ada di bagian awalnya bentuk larangan.

Begitu pula diriwayatkan Abu Nu'aim melalui jalur lain dari Al

Firyabi. Demikian juga yang dikutip para murid Hisyam bin Urwah. Ia

telah disebutkan pada pembahasan tentang tafsir dari riwayat Wuhaib,

dan akan dipaparkan pada pembahasan tentang adab (tata karma) dari

riwayat Ibnu uyainah. Serupa dengannya dinukil Ahmad dari Ibnu

uyainah, waki,, Abu Mu'awiyah, dan Ibnu Numair. Muslim dan Ibnu

Majatr dari riwayat Ibnu Numair. At-Tirmidzi dan An-Nasa'i dari

riwayat Abdah bin Sulaiman.

68& - FATITUL BAARr



Dalam riwayat Ibnu Muawiyah dan Abdah disebutkan, W- ?ljl.

(kepada apa seseorang mencambuk). Sementara dalam riwayat Waki'

dan Ibnu Numair, IH- i\b (atas dasar apa seseorang mencambuk).

Kemudian dalam riwayat Ibnu Uyainah, 'q-A- :JW oLAr C ;4bt
irll iYf (Betiau menasehati mereka tentang wanita seraya

bersabda, "Salah seorang di antara kamu memukuli istrinya..."). Ia

selaras dengan riwayat Ahmad bin Suffan. Namun, tidak ada pada

satu orang pun di antara mereka kata larangan.

#t '* (mencambuk budak). Maksudnya, seperti mencambuk

budak. Dalam salah satu riwayat Ibnu Numair yang dikutip Imam

Muslim disebutkan, i\t q'* (memulail budak wanita). An-Nasa'i

mengutip dari Ibnu Uyainatr, z;\ti '.ti,lt a-#" G (seperti memulail

budak laki-laki maupun budak wanita). Kemudian dalam riwayat

Ahmad bin Sufyan, *it )f 4t * (mencambuk unta atau budak).

Lalu akan disebutkan pada pembahasan tentang adab dari Ibnu

Uyainah, #t )i P, -:* (memula* pejantan atau budak). Maksud

pejantan di sini adalatr unta. Kemudian dalam hadits Laqith bin

Shabirah yang dinukil Abu Daud disebutkan, 'g;.? |#,* qf li
',!i1i 

6anganlah englau memulcul wanitamu seperti engkau memuloil

budakwanitamu).

Wqi- f $emuaian dia menggaulinya). Dalam riwayat Abu

Muawiyah disebutkan, Wti- ttl ,Ai (barangkali ia menidurinya),

dan ini merupakan riwayat mayoritas. Dalam riwayat Ibnu Uyainah

pada pembahasan tentang adab disebutkan, W,6-'* j &e*udto,

baranglrali ia meranglatlny").Adapun kalimat, "Di akhir hari itu",
dalam riwayat Ibnu Uyainah yang dikutip Imam Ahmad disebutkan,

Pt i, o, @ada akhir malam). Kemudian dia mengutip dari An-

Nasa'i dengan redaksi, :6t i\ (akhir siang). Lalu dalam riwayat
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Ibnu Numair dan mayoritas disebutkan, 9'l- f) (di akhir harinya).

Dalam riwayat waki' disebutkan , P' iT b\i ,y' jT (alchir malam

atau d,i akhir wahu malam). Namun, semuanya memiliki malara yang

hampir sama.

Dalam hadits ini terdapat keterangan yang membolehkan

mendidik budak dengan pukulan keras. Terdapat pula isyarat yang

membolehkan memukul istri, tetapi lebih ringan daripada memukul

budak. Hal ini disebutkan Imam Bukhari dengan perkataannya, 'tidak

menyakitkan." Dalam redaksi hadits menunjukkan bahwa dua perkara

itu mustahil dilalrukan orang yang berakal. Maksudnya manukul istri

secara berlebihan kemudian menggaulinya pada sisa hari atau

malamnya. Hubungan intim hanya dianggap baik bila ada

kecenderungan hati dan rasa suka dalam berinteraksi. Sementara

orang yang dipukul umumnya akan merasa tidak suka pada orang

yang memukulinya, maka hadits tersebut mencela perbuatan tersebut.

Jika terpaksa harus memukul, maka hendaklah dilalarkan dengan

pukulan yang ringan sehingga ia tidak menjauh. Untuk itu, jangan

berlebihan dalam memukul dan mendidik.

Al Muhallab berkata, "Kalimat, 'mencambuk budak' memberi

penjelasan bahwa pukulan terhadap budak melebihi pukulan terhadap

orang merdeka, karena perbedaan status keduanya. Begitu pula

memukul wanita hanya diperbolehkan jika ia melakukan kedurhakaan

terhadap suami dalam hal-hal yang dia harus taat kepada suaminya."

Sementara itu, telah dinukil larangan memukul istri secara mutlak.

Imam Ahmad, Abu Daud, An-Nasa'i -dan dia mensftahihkawrya-,

Ibnu Hibban, dan Al Hakim mengutip dari Iyas bin Abdullatr bin Abi

Dzubab, i4 oit ,"qtj::1 ;o i*3rt is s ,'lui 'F;Ai h 'q ti.-F I
JL. ort( u ,J@'E; it -;r1 * h' ,* itt J?i Ju.'Jtbtd |$;.-P

l ,\t'o\y tj |fi21,\i;#;'*u i?;yo'Ji:" Pt *vh, & y, lrtt
€iV (Janganlah kamu memulatl hamba-hamba Allah yang wanita.

(lmar datang dan berkata, "Wanita-wanita telah durhaka terhadap
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suami-suami mereka," maka diizinkan kepada mereka kemudian
mereka pun memukuli istri-istri merelm. Akhirnya para wanita dengan
jumlah yang banyak mendatangi rumah keluarga Rasulullah SAW.

Dia berkata, "Sungguh telah datang pada keluarga Rasulullah SAW
tujuh puluh wanita dan semuanya mengadukan suami-suami mereka.

Kalian tidak aknn menemukan mereka itu sebaik-baik orang diantara
kalian). Riwayat ini memiliki pendukung berupa hadits Ibnu Abbas
dalam Shahih Ibnu Hibban, dan riwayat lain yang mursal dari hadits
Ummu Kultsum binti Abi Bakr, sebagaimana dikutip Al Baihaqi.

Asy-Syaf i berkata, "Kemungkinan larangan ini dalam konteks
pilihan dan izin, bukan pembolehan. Mungkin telah terjadi sebelum
diturunkan ayat tentang memukul wanita. Kemudian diizinkan
memukul mereka setelah ayat ifu turun." Pada kalimat, "sungguh
orang terbaik kamu tidak akan memukul" merupakan dalil batrwa
memukul mereka diperbolehkan. Penerapannya adalah memukul
mereka dalam rangka mendidik disaat tampak pada mereka perkara
tidak disukai berkenaan hal-hal yang wajib baginya untuk taat kepada
suami. Jika dicukupkan dengan anc{rman maka itu lebih utama.
Manakala maksud sesuatu tercapai dengan isyarat, maka tidak perlu
diambil tindakan, sebab penerapan hukuman fisik mengakibatkan rasa
tidak suka yang bertentangan dengan keharmonisan pergaulan yang
dituntut dalam kehidupan suami istri, kecuali apabila urusan itu
berhubungan dengan kemaksiatan terhadap Allah.

An-Nasa'i meriwayatkan --{alam masalah ini- hadits dari. t , . , ,,
Aisyah, a? lt ,tt r12v tj i'al7';l; * io' .* !, lrr;+? 6

!'e lt ovtj, W'ri lt ff C rr !i * ,\(Rasutuilah sAW

tidak pernah memukul seorang pun di antara istrinya dan tidak juga
pembantunya. Beliau tidak pernah memukul sesuatu dengan
tangannya kecuali di jalan Allah atau disaat laranganJarangan Allah
dilanggar, maka beliau menuntut balas untuk Allah). Hal ini akan
dijelaskan lagi pada pembahasan tentang adab.
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95. Seorang Istri tidak Boleh Menaati Suaminya dalam

Kemaksiatan

,b?, l*'L% ,r<iit'eT: .t;,\r o if:}t Li ax;t 7
3f ,|-ta 'i U; of:$ pt ,f? 7t, tV U, it -ia

coqr:it', '"i'iL,,l ,Jd 6* €.',yi'ti ;7i V\i
5205. Dari Aisyah,"'r"r**guhnya seorang wanita Anshar

menikatrkan anak perempuannya, lalu rambut kepalanya rontok'

Kemudian dia datang kepada Nabi SAW dan menceritakan hal itu

kepadanya, lalu berkat4'sesungguhnya suaminya memerintahkanku

untnk menyambung rambutnya'. Beliau bersabda, 'Tidak boleh,

sesungguhnya telah dilalorut wanita-wanita yang menyambung

rambut'."

Keteranean Iladits:

(Bab seorang istri tidak boleh menaati suaminya dalam

kemaftsiatan kepada Allah). Oleh karena bab sebelumnya

mengindikasikan anjuran bagi istri untuk taat kepada suaminya dalam

hal-hal yang diinginkannya, maka pada bab ini diberi batasan batrwa

ketaatan hanya berlaku selama tidak dalam kemaksiatan. Apabila

suami mengajak istl'i kepada kemaksiatan, maka si istri berhak

menolaknya. Jika suami memukul istri karena hal itu, maka suaminya

berdosa. Selanjutnya, Imam Bukhari menyebutkan hadits tentang

wanita yang minta izin menyambung rambut anaknya. Hal ini akan

dipaparkan pada pembahasan tentang pakaian.

or*it i; n'^11 lsesungguhnya telah dilalomt wanita-wanita

yang menyambung rambut). Demikian disebutkan di tempat ini dalam

bentuk kata kerja pasif. Kata muushilaqt boleh dibaca muwashshilaat
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atat muwashshalaat. Dalam riwayat Al Kasymihani menggunakan

kata muwashshalaat.

96. Apabila Seorang Wanita Khawatir akan Nusyuz Suaminya
atau Sikap tidak acuh dari suaminya... (Qs. An-Nisaa' [ ]: 128)

6 ie i?rr '6; ir d) a-x.G * ,yi * ,rb *
o

ol)

'6;;-,t ,tr')t + Lk if;t oe :',)rs ...bt-pl_:i t::* W
'; ,,p \) sfri ,'i lr;: ,6.no L'r;;; WtL',.j ,W
u"; '.r)* ,C r*r) ,* fr, o',y d ui ,,s;i L')j

.(t &,i,6ib W 6)tLi)oi W CA b, J6
5206. Dari Hisyam, dari bapaknya, dari Aisyah RA,'Apabila

seorang wanita khawatir akan nusyuz suaminya atau sikap tidak acuh

dari suaminya... ', ia berkata, "Ia adalah wanita yang diperistrikan
seseorang, namun ia tidak terlalu membutuhkannya, lalu suaminya itu
ingin menceraikannya dan menikahi wanita lain, maka si istri berkata

kepadanya, 'Tahanlah aku dan jangan ceraikan aku, kemudian

nikahlah dengan wanita lain, maka engkau aku halalkan tidak
menunaikan kewajiban menafkahiku dan memberi giliran untukku',
demikianlah firman-Nya, 'Tidak mengapa bagi keduanya

mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu
lebih baik (bagi merekn)'." (Qs. An-Nisaa' [4]: 128)

Keteranean Hadits:

(Bab dan apabila seorang wanita khawatir akan nusyuz

suaminya atau sikap tidak acuh dari suaminya). Dalam riwayat Abu
Dzar tidak disebutkan lafazh, atau tidak acuh dari suaminya. Bab
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seperti ini beserta haditsnya sudah disebutkan pada pembatrasan tafsir

suratr An-Nisaa', namun redaksinya di tempat ini lebih sempurna. Di
tempat itu saya sudah sebutkan sebab turunnya ayat dan kepada siapa

diturunkan. Kemudian para ulama salaf berbeda pendapat tentang

apabila keduanya saling meridhai unhrk tidak memberi giliran, apakatt

ada hak bagi istri untuk menarik kembali kesepakatan itu? Ats-Tsauri,

Asy-Syaf i, serta Ahmad, dan dikutip Al Baihaqi dari Ali,
diriwayatkan juga oleh Ibnu Mundzir dari Ubaidah bin Amr, Ibrahim,

Mujahid, dan lainnya, mereka berkata, "Jika si istri menarik

kesepakatan maka menjadi keharusan bagi suami memberi giliran

padanya dan jika tidak ia dapat menceraikannya." Sementara dari Al
Hasan dikatakan, "Tak ada hak bagr istri untuk membatalkan

kesepakatan itu."

97.'Azl (Mengeluarkan Mani di Luar Kemaluan \Manita)

* P" i'*
*:rt,\t,k

5207. Dari Ibnu Jurarj, dari Atha', dari Jabir, dia berkata, "Kami

biasa melalarkan azl di masa Rasulullah SAW."

i,r Jr, * ,rb J;: g iJv tc'i; -thL

tct \.. t .).t
4;c 4ll Uf l tt.W ?:JU i,w e?i ,i* JC oet'*s:L

J;ilrlr: Jr *
5208, Dari Sufyan, dia berkata: Umar berkata: Atha'

mengabarkan kepadaku, sesungguhnya ia mendengar Jabir RA

berkata, "Kami biasa melakukan azl sementara Al Qur'an turun."
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\t*Ut* *J;k :Ju lG ,F rtb'* :* *:,/ , ,
, , ,c 6 /

t o. -o , o,u.JY,stlsts *s *
5209. Dan dari Amr, dari Atha', dari Jabir, dia berkata, "Kami

biasa melakukatazl di masa Rasulullah SAW dan Al Qur'an turun."

;nr Ji, tli; ,Jy; tK ,q* *i i,Su'e.,:At * ori *
# d t1 -rD\J eC- tu.;r1,;t &frf ,J,u'tLj

.a$t{*# U "r,qt ii Jty.tr
5210. Dari Abu Sa'id Al Khudri, ;^ tr.t*u, l*urn,

mendapatkan wanita-wanita tawanan perang, maka kami melakukan
azl. Lalu kami bertanya pada Rasulullah sAw tentang itu dan beliau
bersabda, 'Apakah kalian benar-benar melakukan? -beliau
mengatakannya tiga kali- tidaklah suatu jiwa yang akan ada hingga
hari kiamat melainkan ia akan tetap ada'."

I(eteransan Hadits:

(Bab azl) yaitu mencabut dzakar setelatr dimasukkan ke dalam
vagina agar mani keluar di luar vagina. Maksud disini adalah
penjelasan tentang hukumnya. Lalu Imam Bukhari menyebutkan dua
hadits. Adapun hadits pertama adalah hadits Jabir RA.

ii,r ,* !' th * ,p jf & ,Js lE t :w.* ii i' l,
Pi ,:lb (Dari lbnu Juraij, dari Atha', a*i niir, "Kami pernah

melalatlran azl di masa Rasulullah sAW"). Dalam riwayat Ahmad dari
Yahya bin Sa'id Al Umawi, dari Ibnu Juraij, dari Atha', sesungguhnya
ia mendengar Jabir ditanya tentang azl, maka dia berkata, "Kami biasa
melakukannya."
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Kemudian Imam Bukilari mengutip pula hadits ini dari Ali bin

Abdullatr, dari Sufyan, dari lJmar, dari Atha', dari Jabir RA. Sufyan

yang dimaksud adalah Ibnu uyainah. Sedangkan Amr adalah lbnu

Dinar. Riwayat ini termasuk riwayat yang dinukil Amr bin Dinar

dengan silsilatr yang lebih panjang, karena Amr bin Dinar banyak

mendengar hadits langsung dari Jabir RA. Namun pada riwayat ini dia

menyisipkan seorang perawi sebagai perantara. fuwayat-riwayat dari

murid-murid Suffan sepakat menukil seperti ini kecuali yang

tercantum pada Musnad Ahmad dalam naskah yang lebih akhir, yang

tidak mencantumkan nama 'Atha" dalam sanadnya, tetapi Abu

Nu'aim mengutipnya melalui jalw Musnad dengan

mencantumkarmya, dan inilah yang menjadi pegangan'

# 'b 
Jf g'J\i lv e ,,e t ti& iqt J[-h;ilrt Jf g

J;i- ir$$ Pt * 1l' .p 'oht lxami biasa melalcukan azl dan Al

Qr'an tttntn, dan dari Amr, dari Atha', dari Jabir, "Kami biasa

melalatlran azl di masa Rasulullah SAW dan Al Qur'an turun").

Dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan, 'r):;;" oS (biasa azl

dikerjakan). yakni dalam bentuk kata kerja pasif. Seakan Ibnu

Uyainah menceritakan dua kali. Pada satu kesempatan disebutkan

pemberitaan dan pendengaran tanpa menyebutkan kalimat, 'dimasa

Rasulullah sAw" kemudian pada kali lain dia menggunakan kata

'dari' seraya menyebutkan kalimat tadi. Al Ismaili meriwayatkannya

melalui beberapa jalur dari Sufyan berkata, 'Amr bin Dinar

menceritakan kepada kami'. Ibnu Abi umar menambatrkan dalam

riwayatnya dari Sufyan, "Di masa Rasulullah SAW." Ibrahim bin

Musa menambatrkan dalam riwayatnya dari Suffan, bahwa dia

berkata ketika meriwayatkan hadits ini, "sekiranya haram niscaya

akan turun (larangannya) dalam Al Qur'an." Imam Muslim mengutip

tambatran ini dari Ishaq bin Rahawaih, dari Sufyan, lalu dia

mengutipnya dengan redaksi, 43 or5 ! t:l(-'Jti J{'bt';i[if e
upr u $w'e ;p- $ami biasa melalairan azl sementara Al Qur'an
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turun. Sufyan berkata, "Sekiranya ia sesuatu yang terlarang tentu
knmi akan dilarang oleh Al Qur'an'). Riwayat ini sangat jelas
menunjukkan bahwa sufyan mengatakannya berdasarkan analisanya
sendiri. Namun, pernyataan penulis trtab Al (Jmdah dan ulama yang
mengikutinya memberi asumsi bahwa perkataan ini adalah bagian dari
hadits. Oleh karena itu, dia menyisipkannya dalam hadits. Namun,
yang benar tidak demikian. Saya telah menelusurinya dalam kitab-
kitab Musnad dan temyata kebanyakan periwayat dari sufyan tidak
menyebutkan tambahan itu.

Ibnu Daqiq Al 'Id menjelaskan hadits ini menurut apa yang
tercantum dalam kitab Al umdah. Dia berkata, "cara penetapan dalil
Jabir berdasarkan persetujuan Allah merupakan perkara yang ganjil.
Hanya saja mungkin dia berdalil dengan persetujuan Rasulullah sAw.
Namun, dipersyaratkan pengetahuannya tentang itu.,' Saya kira
pengetahuannya tentang itu cukup berdasarkan perkataan sahabat
bahwa ia mengerjakannya di masa beliau sAw. Dengan demikian, ia
masuk perkara yang cukup masyhur dalam ilmu ushul dan ilmu hadits,
yaitu apabila seorang sahabat menisbatkan sesuatu kepada masa Nabi
SAW, maka yang demikian di anggap marfit'(langsung kepada Nabi
sAw) menurut mayoritas ulama, karena secara zhahir Nabi SAW
mengetahui hal itu dan merestuinya, apalagi mereka sangat antusias
bertanya kepada beliau mengenai hokum. Apabila dinisbatkan kepada
masa Nabi SAW, maka tetap memiliki hukum marfu, menurut
sebagian ulama. Ini tinjauan pertama dimana Jabir telah menegaskan
bahwa peristiwa itu berlangsung di masa Nabi sAw. Kemudian
dinukil melalui sejumlah jalur tentang penegasan bahwa beliau sAw
mengetahuinya.

Adapun yang tampak bagi saya, bahwa orang yang mengambil
kesimpulan tersebut -sirma saja apakatr ia Jabir atau Sufyan-
memaksudkan dengan 'furunnya Al eur'an' adalah apa yang
dibacakan, mencakup apa yang dibaca dalam rangka ibadatr ataupun
wahyu lainnya yang diturunkan kepada Nabi SAW. Seakan-akan ia
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hendak mengatakan, "Kami melalnrkannya pada masa penetapan

syariat. Seandainya termasuk perbuatan haram tentu kami tidak akan

dibiarkan melakukannya." IIIi pula yang diisyaratkan oleh perkataan

rbnu Umar, * eA €tii"lri a# Erp.Jt.o4lti it3t aez w

rk.ary* pt *vbt e'4t'ot$i ;Pi # 1o' ,r,;'o3r lxami

dahulu menghindari berbicara dan bersikap ramah kepada istri-istri

kami karena talntt akan turun sesuatu tentang kami di masa Nabi

SAW. Ketika Nabi SAW wafat, kami pun berbicara dan bersikap

ramah). Hadits ini diriwayatkan Imam Bukhari'

Sementara Imam Muslim mengutip juga dari Abn Az-Zubair,

dari Jabir, diaberkata, 
'{,t 

*t -t }r',p ilt J?: # tP JF g
q P Pt * io' ,o,; l' U |{.3 (Kami melah*an 'azl di masa

Rasulullah SAW, lalu hal itu sampai kepada Nabi SAW, tetapi beliau

tidak melarang knmi). DaIi jalur lain dari Abu Az-Zubair dari Jabir

disebutkan , vii ?-* ,j. ttt iSui Pt * lo' .p !, 
'l?,t 

;1 >a:t oi

q j:i 6 Wb'^J,6 ;+ 1W'J1y iSut ,W'oi ifi srt W u'ii
'oi-?i ii 

' 

jd |,i+ i t;-rr#t'ot ,Jut'ovid Silt ,i lsrorong laki-laki

datang kepada Rasulullah SAW dan berkata, "Aku memiliki seorang

budak wanita yang biasa alat setubuhi, namun aku tidak suka iikn dia

hamil," maka beliau bersabda, "Lalarknn 'azl iika engkau mau,

sesungguhnya akan datang kepadanya apa yang telah ditakdirknn

untulcnya." Laki-laki itu tinggal beberapa lama, lalu datang lagi

kepada beliau dan berkata, "sesungguhnya wanita itu telah hamil."

Beliau bersabda, "Alat sudah katakan kepadamu'). Kisah ini dia

kutip dari jalur Sufoan bin Uyainah melalui sanadnya yang lain

hingga Jabir, dan di bagran akhirnya dikatakan, i?ti 
lO' 

:r.p Vi ,Jw

(Beliau bersabda, "Aht adalah hamba Allah dan Rasul-Nya").

Imam Ahmad, Ibnu Majah, dan Ibnu Abu Syaibatr menukil

melalui sanad lain yang sesuai kriteria Imam Bukhari dan Muslim

dengan redaksi yang senada. Pada jalur-jalur ini sudatr terdapat
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keterangan yang tak butuh lagi pada istimbath (analisa hukum), sebab

pada salah satu jalurnya terdapat penegasan bahwa Nabi SAW
mengetahuinya dan pada jalur lain disebutkan restu beliau SAW,

meskipun redaksi hadits menunjukkan bahwa perbuatan 'azl

menyalahi yang lebih utama, seperti akan datang pembahasannya.

Hadits kedua adalah hadits Abu Sa'id Al Khudri yang dinukil
melalui Abdullah bin Muhammad bin Asma', dari Juwairiyah, dari

Malik bin Anas, dari. Az-Zlhi, dari Ibnu Muhairiz. Juwairiyah adalah

Ibnu Asma' Adh-Dhuba'i. Dia bersekutu dengan Malik dalam

mengutip riwayat dari Malik, tetapi dia menyendiri dalam menukil

hadits ini dan juga beberapa hadits lain. Dia tergolong periwayat yang

tsiqah (terpercaya) dan tsabit (akurat). Ad-Daruquthni berkata setelah

mengutip hadits dari jalurnya, "Hadits ini shahih gharib, ia hanya

dinukil sendirian oleh Juwairiyah dari Malik." Saya katakan, "Saya

tidak melihatnya melainkan ia adalah riwayat putra saudaranya dari

Abdullah bin Muhammad bin Asma', darinya."

Kemudian disamping Imam Malik mengutip hadits ini dari Az-
Zlhi, dia meriwayatkannya juga melalti sanad lain sebagaimana

dikutip Imam Bukhari pada pembahasan tentang pembebasan budak.

Begitu pula dinukil Abu Daud dan Ibnu Hibban darinya, dari Rabi'ah,
dari Muhammad bin Yahya bin Hibban, dari Ibnu Muhairiz. Senada

dengannya tercantum dalam kitab Al Muwaththa'.

Adapun nama Ibnu Muhaiiz adalah Abdullah. Demikian yang

disebutkan dalam riwayat Yunus, seperti yang akan dijelaskan pada

pembahasan tentang takdir dat'r Az-Zuhi, "Abdullah bin Muhairiz Al
Jumahi mengabarkan kepadaku." Dia berasal dari Madinah, tetapi

menetap di Syam. Adapun Muhairiz (bapak daripada Abdullah)
adalah Ibnu Junadah bin Wahab. Dia termasuk marga Abu Mahdztrah
(sang mu'adzdzin Nabi SAW). Dia adalah anak yatim dalam

pengasuhannya. Imam Malik mendapat persetujuan dari Syu'aib
tentang sanad ini seperti telatr dikutip pada pembahasan tentang jual-
beli. Begitu pula dengan Yunus seperti yang akan disebutkan pada
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pembahasan tentang takdir, dan Aqil serta Az-Zr,tbaidi sebagaimana

dinukil An-Nasa'i. Namun, riwayat mereka diselisihi oleh Ma'mar,

dia berkata, "Dari Az-Zrrhi, dari Atha' bin Yazid, dari Abu Sa'id."

Hadits riwayat An-Nasaa'i. Kemudian semuanya diselisihi oleh

Ibralrim bin Sa'ad, dia berkat4 "Dari Az-Ztt}iri, dari Ubaidillah bin

Abdullah bin Utbah, dari Abu Sa'id." An-Nasa'i berkomentar,

"Riwayat Malik dan yang sepakat dengannya lebih utama untuk

dibenarkan."

1".-' ,i fi lOari Abu Sa'id). Dalam riwayat Yunus disebutkan,

i?f &rU,j' b tiJ 'ol (sesungguhnya Abu Sa'id Al Khudri

mengabarkan kepadanya). Kemudian dalam riwayat Rabi'ah pada

pembahasan tentang peperangan disebutkan, )V i tt*- ,1r ;1;J fi
'dfj *i|t$,btd' # 6.i'4ri'r73r i:bs ,Ji fr iin i.t f
)?, f (dari Muhammad bin Yahya bin Hibban dari lbnu Muhairiz,

sesungguhnya dia berkata, "Aku masuk ke masjid dan melihat Abu

Sa'id Al Khudri, alcu pun duduk kepadanya dan bertanya kepadanya

tentang 'azl"). Demikian yang disebutkan Imam Bukhari. Sementara

Imam Muslim menyebutkan melalui jalur ini,,fj e et* i)j rt 
"ies;'U'*i *v\, e !t'J?i'd;'J^ )r, s.i u- i|lui:r'* S {U . -*";

t)lr laht masuk bersama Abu Shirmah kepada Abu Sa'id, lalu Abu

Shirmah bertanya kepadanya seraya berkata, "Wahai Abu Sa'id,

apakah engkau mendengar Rasulullah SAW menyebutknn tentang
'azl"). Nama Abu Shirmah adalah Malik, dan sebagian mengatakan

Qais. Dia seorang sahabat yang masyhur dari kalangan Anshar. Dalam

riwayat An-Nasa'i dari Adh-Dhahhak bin Utsman dikatakan, "Dari

Muhammad bin Yatrya, dari Ibnu Muhaiiz, dari Abu Said dan Abu

Shirmatr, keduanya berkata, Vl, *i (Kami mendapatkan wanita-

wanita tawanan). Namun, yang akurat adalah versi pertama.
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(;- tt:;"i (Kami mendapatkan wanita-wanita tawanan). Dalam

riwayat Syu'aib pada pembahasan tentang jual beli dan riwayat Yunus

yang disebutkan di atas, 4 rr? e &j * ht {* lt )t ) t g"
'C*"; oi uira 

"i,luit e *t tyjt W Ulvi ,??t e,S ,;;; S'
i$U,iit- r s:*i;. *i # tn' ,p lt l?;3;il,t $i 5 ,J{)
(Kami keluar bersama Rasulullah SAW dalam perang bani

Mushthaliq, maka kami pun menahan wanita-wanita mulia bangsa

Arab, dan berlalu atas kami masa membujang sementara kami

menginginkan tebusan, maka kami ingin bersenang-senang seraya

melakukan azl. Kami berkata, "Kita melakukan hal itu sementara

Rasulullah SAW di antara kita tanpa bertanya kepada beliau? " Lalu
kami bertanya kepadanya).

JF e (Kami pernah melala*an 'azl). Dalamriwayat Syu'aib

dan Yunus disebutkan, )lt G a; ,i$:i 'JiJr Ai * ',**i tlt

(Sesungguhnya kami mendapatkan wanita-wanita tawanan dan

menginginkan harta, maka bagaimana pendapatmu tentang azl?).

Imam Muslim meriwayatkan dari jalur Abdurrahman bin Bisyr, ,i *
S+1r ,$v r i(1i 61 ;J6 & # in' ,3; )tr J*:* ,Si;tr;i ,,;,6 7V
Llt 'i if" ,ytti ,+ Jrri of t:;;":, 14, '#j i g'; if;st i L1<s

4 ,F'Oi l:5;, W W5 (Dari Abu Sa,id, ia berkata, ,,Disebutkan

'azl di sisi Rasulullah SAW, maka beliau bersobda, 'Apakah itu?'
Mereka berkata, 'Seseorang memiliki istri yang menyusui, lalu dia
melahtkan hubungan intim dengannya, namun dia tidak sukn wanita
itu hamil. Begitu pula seorang lakiJaki memiliki budak wanita dan ia
menyetubuhinya namun dia tidak sukn budak itu hamil"). Dalam
riwayat ini terdapat isyarat bahwa sebab azl adadua perkara. Pertama,
tidak disukai mendapatkan anak dari wanita budak, baik karena
memang tidak menyukainya atau karena menghindari kesulitan dalam
menjualnya, sebab wanita budak bila telah melahirkan statusnya

menjadi ummul walad (ibu analc si majikan), atau karena faktor-faktor
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lain seperti akan disebutkan mendatang. Kedua, tidak disukai bila

wanita yang disetubuhi hamil padahal ia sedang menyrsui, dimana hal

ini dapat memberikan kemudaratan kepada anak yang sedang disusui.

$*;i4 6ftt @pakah kalian benar'benar melakukan?).

Pertanyaan ini mengindikasikan beliau SAW tidak pemah mengetahui

perbuatan mereka. Sedangkan di dalamnya terdapat sanggahan bagi

yang mengatakan, "sesungguhnya perkataan sahabat, 'Kami biasa

melakukan begini dan begitu di masa Rasulullah SAW', dan hadits ini

diriwayatkan secara marfu' (langsung dinisbatkan kepada Nabi

SAW)," karena menurut mereka Nabi SAW mengetahui perbuatan

tersebut. Namun dalam riwayat ini dikatakan bahwa mereka

mengerjakar'azl dan Nabi SAW tidak mengetahuinya hingga mereka

menanyakannya. Hanya saja bagi yang berpendapat seperti itu bisa

menjawab, "Faktor-faktor yang mendorong mereka bertanya tentang

agama saat itu sangatlah banyak. Apabila mereka mengerjakan

sesuatu dan belum diketahui Nabi SAW, maka mereka bersegera

menanyakan hukumnya. Oleh karena itu, pengetatruan Nabi SAW

tentang apa yang terjadi bisa ditinjau dari sisi ini.

Dalam riwayat Rabi'atr disebutkan, fi* I irf $it 1 (Tak ada

dosa bagimu untuk tidak melafukan). Imam Muslim meriwayatkan

melalui jalur lain dari Muhammad bin Sirin, dari Abdunatrman bin

Bisyr, dari Abu Sa'id, U.i tlai I tf Fii 't ftak ada dosa bagimu

untuk tidak melakulmn perbuatan itu). Ibnu Sirin berkat4 "Kalimat
'tak ada dosa bagimu' lebih dekat kepada larangan." Dia mengutip

dari Ibnu Aun, dari Muhammad bin Sirin, seperti itu tanpa disertai

perkataan Muhammad. Ibnu Aun berkata, "Aku menceritakannya

kepada Al Hasan, maka dia berkata, 'Demi Allah, seakan-akan ini
adalah pencegatran."

Al Qurthubi berkata, "Seakan-akan mereka memahami kata laa

(tidak).sebagai larangan atas apa yang mereka tanyakan. Sepertinya

menurut mereka, sesudah kata 'laa'terdapat kalimat yang dihapus.
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Dengan demikian, seharusnya kalimat itu adalah, "Jangan kamu

melalatlran 'azl dan hendakloh lamu tidak melahtkannya." Oleh

karena itu, kata, "Dan bagimu" merupakan pengukuhan terhadap

larangan tersebut. Namun, hal ini ditanggapi bahwa hukum dasar

menyatakan tidak ada kata yang mesti disisipkan dalam satu kalimat.

Bahkan maknanya adalah, 'Tidak ada halangan bagrmu untuk

meninggalkannya', karena inilah yang sepadan dengan kalimat,

'Tidak mengerjakannya'."

Ulama selain beliau berkata, "Kalimat, 'Tidak ada dosa bagimu

untuk tidak melafukan'. Pada redaksi tersebut terdapat penafian dosa

karena meninggalkan perbuatan itu. Konsekuensinya, terdapat dosa

ketika melakukan 'azl. Sekiranya yang dimaksud adalah penafian dosa

dalam perbuatan 'azl, tentu akan dikatakan, "tidak ada [sanksiJ atas

lramu melalruknnnya." Kecuali jika diklaim bahwa kata 'laa' pada

kalimat ini berfungsi sebagai tambatran. Namun klaim ini dijawab

batrwa kaidah dasar adalah tidak ada penambahan dalam suatu

kalimat."

Dalam riwayat Mujahid berikut pada pembahasan tentang

tauhid yang disebutkan secara mu'allaq dan dinukil melalui sanad

yangmaushul olehlmam Muslim dan selainnyu, i' J?t* J:Ft -S's

ei'rri u.i ,p d; :Jtii *i * h' & (Azt disebuttwn di

dihadapan Rasulullah SAW, lalu beliau bersabda, "Mengapa salah

seorang kalian melalcukannya?"). Di sini beliau tidak mengatakan,

'Jangan melakukannya," dimana diketahui batrwa beliau tidak

menegaskan adanya larangan. Hanya saja beliau mengisyaratkan

batrwa paling utama adalatr meninggalkarulya. Sebab 'azl dilakukan

karena khawatir mendapatkan anak, padahal usaha seperti itu tidak

ada faidahnya. Apabila Allah telatr menakdirkan menciptakan ffi*,
niscaya 'azl tidak dapat menghalangnya. Terkadang air mani telalt

keluar tanpa disadari oleh yang melakukan 'azl. Akhirnya, terjadilah

embrio manusia hingga tercipta seorang anak. Sungguh tidak ada yang

bisa menolak ketetapan Allah.
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Menghindar mendapatkan anak terjadi karena beberapa sebab,

di antaranya; Pertama, kekhawatiran mendapatkan anak dari budak

wanita, karena anak akan berstatus budak. Kedua, kekhawatiran

menimbulkan rnudarat bagi anak yang disusui, jika wanita yang

disetubuhi masih menyrsui. Ketiga, menghindar mendapatkan banyak

tanggungan, jika laki-laki itu hidup tidak berkecukupan. Oleh karena

itu, ia menginginkan sedikit anak agar tidak mendapat mudharat

dalam mencari nafkah. Namun, semua itu tidak memberi manfaat.

Imam Ahmad dan Al Bazzar 
-seraya 

menshahihkannya-

serta Ibnu Hibban meriwayatkan dari hadits Anas, ,)'F, ;e'JLy'.') oi

,;* ,b ,iVi'$r'-r'qf1-,5iir 
'cir 

'al'j ,'{, rra }' ,P U,',ilut
t[i W Xur ii'l georang laki-laki bertanya tentang 'azl, maka Nabi

SAW bersabda, "Sekiranya air mani yang ditetrpYn menjadi anak

ditumpahkan di atas batu, niscaya Allah aknn mengeluarkan darinya

seorang anak"). Riwayat ini memiliki dua pendukung, salah satunya

di kitab Al Kabir karya Ath-Thabrani, dari Ibnu Abbas, dan satunya

lagi di kitab Al Ausoth dari Ibnu Mas'ud. Penjelasan selanjutnya bagi

masalah ini akan dibahas pada pembahasan tentang takdir.

Semua gambaran tentang azl di atas tidak ada yang menjadikan

azl itu lebih utama dilakukan, selain yang dikutip Imam Muslim dari

Abdunahman bin Bisyr dari Abu Sa'id, yaitu kekhawatiran jika
kehamilan itu akan membahayakan anak yang disusui. Hal ini sudah

sering terjadi sehingga dianggap sesuatu yang umum. Namun, dalam

hadits lainnya yang juga dikutip Imam Muslim disebutkan bahwa

melakukan 'azl,karena sebab itu tidaklah bermanfaat, karena mungkin

saja kehamilan tetap terjadi.

lmam Muslim meriwayatkan dari hadits Usamah bin Zaid, iE
,61:, ,p zdit, g1),r ,f Jri ,it.i,st;i'*j * io',rti h J?: aih)
'e:fi,tilf U;?6 $to.tr otr 01,'s,Y.s*v\, & i' J?1ivt
(Seorang laki-laki datang lcepada Rasulullah SAW dan berkata, "Alat
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melalarkan 'azl terhadap istriht karena knsihan terhadap analcnya."

Rasulullah SAW bersabda, "Tidtik, jika demikian halnya maka tidak,

tidaklah hal itu memberilcan kemud.aratan kepada orang-orang Persia

dan Romawi"). Prahek 'azl juga menimbulkan mudharat terhadap

wanita karena mengurangi kenikmatan.

Para ulama salaf berbeda pendapat tentang hukum 'azl. Ibru
Abdul Barr berkata, "Tidak ada perbedaan di antara para ulama batrwa
'azl tak boleh dilakukan terhadap istri yang merdeka, kecuali atas

iziwrya, sebab hubungan intim merupakan haknya. Sementara

senggama yang dikenal adalah yang tidak dilakukan 'azl." Nukilan

ijma' darinya ternyata disetujui Ibnu Hurairah. Namun, pendapat

tersebut disanggah, bahwa yang dikenal dalam madzhab Syaf i,
seorang istri tidak memiliki hak sedikit pun dalam masalatr hubungan

suami-iski. Kemudian berkenaan masalatr ini secara khusus terdapat

perbedaan pendapat di antara ulama madzhab Syaf i, yakni tentang

melakukan 'azl pada istri yang merdeka tanpa iziwrya. Menurut Al
Ghazali dan lainnya adalah boleh." Pendapat ini dibenarkan para

ulama muta'akhirin.

Mayoritas ulama berhujjah dan melarang hal itu dengan hadits

Umar yang dinukil Imam Ahmad dan Ibnu Majah, ,it f )?t ,f ,/$

Sly if (Beliau melarang melakuknn azl pada wanita merdeka kecuali

atas izinnya). Namun, pada sanadnya terdapat Ibnu Lahi'ah.

Pandangan lain dalam madzhab Syafi'i melarang secara tegas jika istri

tidak mau. Adapun bila istri setuju maka terdapat dua pendapat, dan

yang benar adalah diperbolehkan. Semua pendapat ini berkenaan

dengan wanita merdeka. Adapun wanita budak bila berstatus istri
maka ia diasumsikan kepada hukum wanita mereka. Jika'azl ibt
sendiri boleh pada wanita merdeka tentu terhadap wanita budak lebih

diperkenankan lagi. Namun bila dikatakan'azl tak boleh dilakukan

terhadap wanita merdek4 maka untuk wanita budak terdapat dua

pendapat, hanya saja yang paling benar adalah boleh, karena

menghindarkan anak dari status budak. Adapun bila wanita itu bukan
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sebagai istri resmi maka diperbolehkan 'azl tanpa ada perselisihan,

kecuali dalam salah satu pandangan yang dikutip Ar-Ruyani tentang

larangan 'azl secara mutlak, sama seperti pendapat Ibnu Hazm. Kalau

istri selir itu adalah keturunan, maka yang lebih kuat diperbolehkan

secara mutlak karena ia tidak memiliki kedudukan kuat dari segi

keturunan. Sebagian lagi mengatakan hukumnya sama seperti wanita

budak yang bersuami.

Selanjutnya, tiga madzhab sepakat bahwa 'azl tidak boleh

dilakukan terhadap wanita merdeka, kecuali atas iziwrya, dan

diperbolehkan terhadap wanita budak meski tanpa izinnya. Namun,

mereka berbeda pendapat tentang budak wanita yang bersuami.

Menurut madzhab Maliki, perlu izin majikan si budak. lni juga

pendapat Abu Hanifah dan yang terkuat dari Muhammad. Sementara

Abu Yusuf dan Ahmad berkata, "Izin untuknya." Ia merupakan salah

satu riwayat dari Ahmad. Riwayat lain darinya mengatakan, "Dengan

izinnya." Lalu dinukil pula darinya pendapat yang membolehkan azl

secara mutlak. Namun, di sisi lain dinukil pendapat yang melarangnya

secara mutlak.

Adapun hujjah mereka yang melalrukan perincian, maka tidak

ada yang shahih kecuali riwayat Abdwazzaq melalui sanad ymg
shahih dari Ibnu Abbas, dia berkata, z;\t ";igj;i \t )?t Giit 7U
6;U-',ti # ; 'd;s zri Ug 'oy fi-J.Jlt (Wanita merdeka dimintai

pendapat dalam hal 'azl dctn hal itu tidak dilakukan terhadap budak

wanita yang menjadi istri selir. Apabila wanita budak diperistrikan

secara resmi oleh lakiJaki merdeka, maka hendaklah ia minta

pendapatnya). Riwayat ini menjadi nash (dalil jelas) dalam persoalan

yang sedang dibahas. Sekiranya ia dinukil langsung dari Nabi SAW,

maka tidak boleh berpaling darinya.

Ibnu Al Arabi mengingkari pendapat yang melarang'azl dengan

alasan wanita tidak memiliki hak dalam soal hubungan intim. Dia

menukil dari Malik bahwa istri berhak menuntut senggama jika suami

7O5 _ FATHUL BAARI



tidak melakukannya dapat memberikan kemudaratan kepada istrinya.

Akan tetapi Asy-Syaf i dan Abu Hanifatr berkata, "Tidak ada hak

bagi istri dalam soal hubungan intim, kecuali satu kali sebagai tebusan

mahar." Ibnu Al Arabi berkata, "Apabila persoalannya seperti itu,

maka bagaimana ia bisa memiliki hak dalam soal'azl? Apabila

mereka mengkhususkannya pada senggama pertama, maka mungkin

diterima. Jika tidak, maka tidak diperbolehkan sesudah itu kecuali

menurut madzhab Malik seperti syarat yang telah disebutkan."

Apa yang dia nukil dari madzhab Syaf i cukup ganjil, karena

yang masyhur di kalangan para pengikut Imam Syaf i adalah istri

tidak memiliki hak sama sekali. Namun patut diakui batrwa Ibnu

Hazm menegaskan kewajiban senggama dan pengharaman 'azl. Dia
berpegang kepada hadits Judzamah binti Wahab yang diriwayatkan

ImamMustim,'4;;,1\?1t'4,5:Jui )n, f ,b p:t*\t r;lpr'oi
(Sesungguhnya Nabi SAW ditanya tentang 'azl, maka beliau

bersabda, "fht adalah pembunuhan hidup-hidup secara

tersembunyi '). Namun, ini bertentangan dengan dua hadits. Salah

satunya diriwayatkan At-Tirmidzi dan An-Nasa'i -dan beliau

menshahihkannya- dari Ma'mar, dari Yahya bin Abi Katsir, dari

Muhammad bin Abdurrahman bin Tsauban, dari Jabir, dia berkata,

!, l?,r,)# ,o#tis']r;st ary ol ,i:e$r ui ,Jf gi q!* rtiUri
'$''*irs'f '^ie ii,r irif i ,i:A, ,i.k ilui u; * p, * lt e
(Kami pernah memiliki wanita-wanita budak dan kami melakukan
'azl. Orang-orang Yahudi berkata, "Itu adalah pembunuhan kecil."
Makn Rasulullah SAW ditanya tentang hal tersebut dan beliau

bersabda, "Orang-orang Yahudi berdusta. Sekiranya Allah
menghendaki menciptakannya niscaya mreka tidak mampu

menolalcnya'). Hadits ini diriwayatkan An-Nasa'i dari jalur Hisyam

dan Ali bin Al Mubarak serta selain keduanya dari Yahya, dari

Muhammad bin Abdurrahman, dari Abu Muthi'bin Rifa'ah, dari Abu

Sa'id, sama seperti itu. Kemudian diriwayatkan dari Abu Amir, dari

Yahya bin Abu Katsir, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah, sama
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sepertinya. Lalu diriwayatkan dari Sulaiman Al Ahwal' dia mendengar

AmrbinDinarbertanyakepadaAbuSalamatrbinAbdunahman
tentang 'Azl, makadia berkata, "Abu Sa'id mengatakan..." disebutkan

sepertidiatas.Diaberkata,akubertanyakepadaAbuSalamah,
"Apakah engkau mendengarnya dari Abu Sa'id?" Dia menjawab'

..Tidak, tetapi dikabarkan kepadaku oleh seorang laki-laki darinya'"

Hadits kedua dikutip An-Nasa'i melalui jalur lain dari Muhammad bin

Amr, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairatr. Jalur-jalur periwayatan

ini saling menguatkan satu sama lain'

Kedua hadits ini mungkin dipadukan dengan hadits Judzamah

batrwalaranganpadahaditsJudzamatrdalamkontekstanzih
(meninggalkan yang tidak bai$' Ini adalatr cara yang ditempuh Al

Baihaqi. Di antara ulama ada yang melemahkan hadits Judzamatr,

karena bertentangan dengan riwayat yang memiliki jalur lebih banyak'

Bagaimana dalarn satu riwayat beliau mendustakan orang-orang

yahudi dan pada riwayat lain beliau menetapkan perkara yang sama?

Namun ini adalatr tindakan menolak hadits-hadits shahih dengan dalih

yang tidak jelas. Tidak diragukan lagi bahwa hadits Judzamatr adalah

shahih dan mungkin dipadukan dengan hadits yang tampak

bertentangan dengannya. Sebagian ulama mengklaim hadits Judzamah

telah mansal<ft (dihapuskan hukumnya). Namun, klaim ini ditolak

karena tidak diketatrui mana di antara keduanya yang lebih dahulu'

Ath-Thatrawi berkata, "Kemungkinan hadits Judzamatr sesuai

dengan praktek yang berlaku di masa awal berupa penyesuaian

dengan ahli kitab. Saat itu beliau sAw suka menyesuaikan diri

dengan atrli kitab dalam hal-hal yang belum diturunkan larangannya'

Setelah itu Allah menuruIlkan hukumnya dan beliau SAW pun

mendustakan perkataan mereka." Tetapi pernyataan ini disanggatr oleh

Ibnu Rusyd dan Ibnu Al Arabi. Menurut mereka, beliau tidak

menegaskanmengikutipertuatanorang-orangYatrudidankemudian
mendustakan mereka. Sebagian lagi mengukuhkan hadits Judzamatt

karena tercantum dalam kitab lsll-Slr ahih. Latu mereka melemahkan
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hadits yang menyelisihinya dengan alasan ia hanya satu hadits dan

terjadi perbedaan pada sanadnya sehingga dinyatakm Mudhtharib.

Akan tetapi argumen ini ditolak, karena hadits dapat dinamakan

mudhtharib bila perbedaan itu memiliki posisi yang srlma-sama kuat.

Mana sebagian jalurnya lebih kuat, maka ia harus diamalkan.

Demikian kasus yang terjadi di tempat ini, apalagi masih sangat

mungkin untuk dipadukan.

Ibnu Hazm mengukuhkan diamalkannya hadits Judzamah

dengan alasan hadits-hadits selainnya selaras dengan hukum asal,

yaitu mubatr Ooleh). Adapun haditsnya menunjulhan larangan. Ibnu

Hazm berkata, "Barangsiapa mengatakan perbuatan itu dibolehkan

sesudah dilarang, maka hendaklah ia memberi penjelasan." Hanya saja

ditanggapi bahwa hadits Judzamah tidak tegas menunjukkan larangan.

Penamaan 'azl sebagu pembunuhan tersembunyi -dalam rangka

penyerupaan-tidak berarti perbuatan itu haram. Kemudian sebagian

ulama mengkhususkan untuk 'azl terhadap wanita hamil, karena

maksud azl itu sendiri tidak ditemukan pada wanita hamil. Namun,
'azl bisa berdampak negatif bagi janin, karena air mani merupakan

makanan bag janin. Maka perbuatan azl bisa mengakibatkan

kematian janin atau minimal menghambat pertumbuhannya, maka

tetap digolongkan sebagai pembunuhan tersembunyi.

Para ulama menggabungkan antara pernyataan Rasulullah SAW

yang mendustakan orang-orang Yatrudi sehubungan perkataan mereka

'pembunuhan kecil' dan sabda beliau SAW 'pembunuhan

tersembunyi' dalam hadits Judzamatr. Menurut mereka, arti perkataan

orang-orang Yatrudi 'pembunuhan kecil' adalah pembunuhan secara

lahir. Hanya saja hal itu dianggap kecil dibandinskan membunuh anak

sesudatr dilahirkan. Oleh karena tidak ada pertentangan dengan sabda

beliau SAW, 'sesungguhnya 'azl adalah pembunuhan tersembunyi',

sebab maknanya ia bukan pembunuhan secara zhahir, maka tidak

dikenai hukum. Hanya saja dinamakan pembunuhan, karena sama-

sama memutuskan ketunrnan.
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Sebagian ulama berkata, "Pernyataan 'pembunuhan

tersembunyi' disebutkan dalam rangka tasybih (penyerupaan), karena

ia telah memutuskan jalur kelahiran sebelum terjadi kehamilan, maka

ia sama dengan membunuh anak sebelum kedatangannya." Ibnu Al

Qayyrm berkata, "Perkara yang didustakan Nabi SAW pada orang-

orang Yahudi adalah anggapan mereka bahwa 'azl menutup

kemungkinan adanya anak. Mereka memposisikannya sama seperti

memutuskan keturunan dengan menguburnya hidup-hidup. Nabi SAW

mendustakan mereka dan mengabarkan bahwa 'azl tidak menghalangi

kehamilan. Jika Allah menghendaki niscaya Dia akan

menciptakannya. Apabila Allah tidak menghendaki penciptaannya,

maka 'azl bvkanlah pembunuhan dalam arti yang sebenarnya. Hanya

saja Nabi SAW menamainya 'pembunuhan tersembunyi' 
-seperti

pada hadits Judzamah- karena seorang laki-laki melakukan 'azl

untuk menghindari kehamilan, sehingga maksudnya itu dianggap

sebagai tindak pembunuhan. Akan tetapi perbedaan antara keduanya

bahwa pembunuhan jelas dilakukan secara langsung dengan adanya

kehendak serta perbuatan. 'Azl berkaitan dengan maksud saja, oleh

karena itu dinamakan sebagai yang tersembunyi."

Inilah sejumlah jawaban yang mesti dijadikan pertimbangan

dalam menggunakan hadits Judzamah sebagai dalil tentang larangan
'azl. Di antara ulama madzhab Syaf i yang cenderung melarang'azl
adalah Ibnu Hibban. Dia berkata dalam kitab Shahihnya, "Penyebutan

riwayat yang menunjukkan batrwa perbuatan ini terlarang dan tidak

boleh dipraktekkan." Kemudian dia mengutip hadits Abu Dzar yang

dinisbatkankepadaNabi SAW, ?rr ,r3 o$,tr;1:t'r;tf &: l>V;.'*
?i Ui U61 $'ot: iEi (Letakkan ia pada yang halal dan jauhkan dia

dari yang haram serta tetapkanlah, jika Allah menghendaki niscoya

Dia menghiduplmnnya, dan jika menghendaki niscaya Dia
mematikannya dan bagimu pahala meninggalkan perbuatan tersebut).

Dalil itu tidak menunjukkan apa yang ia katakana, berupa
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pengharamat azl. Bahkan ia adalah perintah berindikasi bimbingan

terhadap apa yang ditunjulkan hadits-hadits lainnya. Wallahu A'lam.

Abdurrazzaq mengutip pandangan lain dari Ibnu Abbas bahwa

dia mengingkari penamaan'azl sebagai pembunuhan. Dia berkata,

"Mani menjadi nuthfah (sel telur yang telatr dibuatri), kemudian

alaqah (segumpal darah), kemudian mudhghah (segumpal daging),

kemudian izhaam (tulang), kemudian tulang dibungkus dengan

daging." Lalu dia berkat4 "Adapun 'azl te1adi sebelum semua itu."
Ath-Thahawi meriwayatkan dari Abdullah bin Adi bin Al Khiyar, dari

Ali 
-sama 

seperti itu- sehubungan kisah Harb yang dinukil Umar

melalui sanadjayyid.

Para ulama berbeda pendapat tentang alasan larangan

melakukan 'azl. Dikatakan, karena menyia-nyiakan hak wanita.

Sebagian lagi mengatakan, karena menentang takdir. Bagran kedua

inilah yang menjadi indikasi kebanyakan riwayat yang disebutkan

tentang itu. Adapun alasan pertama sangat tergantung kepada

kebenaran riwayat yang membedakan antara wanita merdeka dan

wanita budak. Imam Al Haramain berkata, "Letak pelarangan adalah

mencabut penis dengan maksud mengeluarkan sperma di luar

kemaluan wanita karena khawatir terjadi kehamilan. Apabila maksud

ini tidak ditemukan, niscaya tidak terlarang." Seakan-akan dia

memperhatikan sebab pelarangan dan jika tidak ada" maka kembali

kepada hukum dasar, yaitu mubah Ooleh). Jika kondisinya seperti ini
maka boleh bagi si laki-laki mencabut dzakamya kapan saja. Kalau ia

mencabutnya dan spenna keluar di luar kemaluan, maka larangan

tidak berkaitan dengannya menurut kesepakatan.

Dari hukum'azl dianrbil pula hukum menggugurkan nuthfah

sebelum ditiupkan ruh. Barangsiapa yang melarang'azl, maka dalam

masalatr ini ia lebih melarangnya lagi. Sedangkan mereka yang

membolehkan'azl, mungkin masalatr ini diikutkan kepadanya, tetapi

mungkin juga keduanya dipisatrkan bahwa menggugurkan nuthfatr

lebih berat, karena 'azl teqadi sebelum ada sebab-sebab kehamilan,
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sedangkan menggugurkan nuthfah terjadi sesudahnya. Termasuk pula

masalah ini, tindakan seorang wanita memutuskan kehamilan dari

asalnya (seperti pengangkatan rahim dan sebagainya). Sebagian ulama

muta'akhirin di kalangan madzhab Syaf i melarangnya. Namun,

fat'wa ini cukup musykil apabila dikaitkan dengan pendapat mereka

yang membolehkan azl secara mutlak.

Lafazh pada hadits Abu Sa'id, "Kami mendapatkan wanita-

wanita mulia bangsa Arab dan kami membujang dalam masa sangat

lama. Kami pun ingin bersenang-senang dan menginginkan juga

tebusan", dijadikan dalil bagi mereka yang membolehkan menjadikan

orang Arab sebagai budak. Masalah ini sudah dijelaskan pada bab

"Orang yang Memiliki Budak dari Bangsa Arab", pada pembahasan

tentang pembebasan budak. Ia juga dijadikan dalil mereka yang

membolehkan menyetubuhi wanita-wanita musyrik melalui jalur

perbudakan, meskipun mereka bukan dari Ahli Kitab, sebab bani

Musthaliq adalah para penyembah berhala. Namun, mereka yang

melarangnya mengemukakan kemungkinan bahwa bani Mushthaliq

termasuk yang memeluk agama Ahli Kitab, tapi kemungkinan ini
dianggap batil. Kemudian mereka mengajukan kemungkinan lain

bahwa hal itu sudah mansukh (dihapus). Pemyataan ini perlu ditinjau

kembali, karena pemyataan nasakh (penghapusan dalil) tidak bisa

ditetapkan berdasarkan kemungkinan. Mereka mengatakan pula

bahwa mungkin wanita-wanita itu masuk Islam sebelum disetubuhi.

Namun, kemungkinan ini tidak dapat diterima bila dikaitkan dengan

pernyataan, "Kami menginginkan tebusan", sebab muslimah tidak

boleh dikembalikan kepada orang musyrik. Hanya saja kata 'tebusan'

bisa dipahami dengan arti lebih khusus, yakni wanita-wanita itu
menebus diri-diri mereka, lalu dibebaskan dari perbudakan, dan tidak

menjadi keharusan mengembalikan mereka kepada orang-orang

musyrik. Sebagian lagi memahami dengan arti 'keinginan

mendapatkan harga', karena tebusan bagi yang ditakutkan

kekuatannya adalah harga. Pemahaman ini dikuatkan pernyataan pada
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riwayat lain, tJ;iir ,t a;'.+6 l,rilr ',*tt * ,*l ,1!, l?) n- Jvi

(a berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya kita mendapatknn

tawanan dan menginginkan harga, maka bagaimana pendapatmu

tentang 'azl?"). Pendapat ini lebih kuat dari semua kemungkinan di

atas.

98. Mengundi Di Antara Istri-istri apabila Hendak Safar

@epergian)

'oI Lli tl;; '>tri r>y at{ *j *L \t ,*'"ulr oi *9 I
Pi *L\t *u'u$t ots, cz2i;)*,6,G'-lt'-tttht rf.u

U, 4iti,:-&ulrtt.L:r;s-aktL { r;fug or;,i,y
tult it^;',r;t'i ,). ,Uui ,rE?, uF ).*.". ?rb €e
'rL i r* rt*'* .iLts.b,f jyej *?\t ,*
,irxt f)t i,Wt -i; tS; tu ,1*;; i:lait, tti ,-

.t*'ii;foi A*i,t: efi{'ri G'",* vt;'.; u

szll.Dari Aisyah Re, ,.r*gguhnya Nabi SAW biasa apabila

hendak safar, beliau mengundi di antara istri-istrinya" maka keluarlah

undian Aisyah dan Hafshatr. Biasanya Nabi SAW di malam hari

berjalan bersama Aisyah dan berbincang-bincang. Hafshatr berkata,

"Malam ini, tidakkah engkau (Aisyah) menunggangi untamu dan aku

menunggangi untamu, engkau melihat dan aku melihat." Aisyah

berkata, "Baiklah." Dia naik, lalu Nabi SAW datang kepada unta

Aisyah dan di atasnya terdapat Hafshah. Beliau SAW menrberi salam

kemudian berjalan hingga mereka singgah dan Aisyah kehilangan

beliau. Ketika mereka turuL Aisyatr menempatkan kakinya di antara

idzkhir dan berkata, "Ya Tuhan, kuasakan kalajengking atau ular
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untuk menggigitku." Aku tidak mampu mengatakan sesuatu

kepadanya.

Keteranean Hadits:

(Bab mengundi di antara istri-istri apabila hendak s&r
[bepergianJ). Dalam hadits tentang berita dusta pada pembatrasan

tentang tafsir disebutkan seperti itu dari hadits Aisyah. Imam Bukhari

menyebutkan pada bab ini kisah lain dan mungkin terjadi pada

pedalanan yang sama, tetapi saya jelaskan batrwa yang menyertai

Nabi SAW pada perang Al Marisi' hanyalah Aisyah RA. Sudatr

disebutkan juga pada pembatrasan tentang hibah dan kesaksian seperti

itu di awal hadits lain dari Aisyatr. Imam Bukhari meriwayatkan

hadits di bab ini dari Abu Nu'aim, dari Abdul Wahid bin Aiman, dari

Ibnu Abi Mulaikatr, dari Al Qasim, dari Aisyatr. Al Qasim adalatr Ibnu

Abi Bala. Adapun Ibnu Abi Mulaikatr terkadang meriwayatkan

langsung hadits dari Aisyah dan terkadang pula melalui perantara.

r:;; ':t1i ri1 llpabtla hendak safar).Secara zhahimya undian

dilakukan secara khusus ketika safar, tetapi ia tidak berlaku umum,

batrkan undian untuk menentukan siapa yang ikut bepergian bersama

beliau. Undian dilakukan juga ketika beliau hendak mernbagi giliran

di antara istri-istrinya. Beliau tidak memulai darimana saja yang

beliau sukai, tetapi giliran dimulai sesuai urutan dalam undian, kecuali
jika para istri ridha dengan ketetapan tertentu, maka boleh tanpa

diadakan undian.

9.U, C;. 1Vi fUrnS"ndi di antara isti-istrinyo/. Ibnu Sa'ad

menambahkan dari jalur lain, dari Al Qasim, dari Aisyatr , tf ti1 oi{i

br{ ii. Jf ,tf & (mata apabila keluar undian selain aht,

tampaHah rasa tak sulra di wajahnya). Hadits ini dijadikan dalil
pensyariatan undian di antara sekutu dan selainnya seperti telatr diulas

pada bagian akhir pembahasan tentang kesaksian. Pe,ndapat yang
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masyhur dari kalangan madzhab Hanafi dan Imam Malik adalah tidak
berpedoman pada undian. Iyadh berkat4 "Inilah pendapat masyhur

dari Imam Malik dan ulama-ulama madzhabnya, karena ia termasuk

spekulasi dan judi. Namun dinukil dari madzhab Hanafi pendapat

yang membolehkannya." Mereka pun telatr berpendapat seperti itu
dalam persoalan ini.

Para ulama ---dari madzhab Maliki- yang melarang perbuatan

ini beralasan bahwa sebagian istri terkadang lebih bermanfaat dalam
perjalanan dibanding yang lainnya. Sekiranya nomor undian yang

keluar adalatr milik istri yang tidak bermanfaat dalam perjalanan, tentu

akan mendatangkan mudharat bagr suami, dan demikian juga

sebaliknya. Terkadang sebagian wanita lebih baik dalam menjaga dan

mengurus rumah suami dibanding yang lainnya. Al Qurthubi berkata,

"Sepatutnya perkara ini berbeda sesuai perbedaan keadaan kaum,

wanita. Kemudian syariat undian dikhususkan apabila kebetulan
kondisi mereka adalatr sama. Pada saat demikian undian diperlukan
untuk menghindari seorang istri keluar bersama suaminya tanpa ada

faktor yang menguatkan pihaknya." Dalam pernyataan ini terdapat
sikap menjaga pandangan dalam madzhab dan selamat pula dari
tindakan menolak hadits karena memahaminya dalam konteks khusus.

Seakan-akan dia mengkhususkan cakupan umum hadits berdasarkan

makna.

li;i z;.;l,cJ. ofr, '4eJ (Keluarlah undian Aisyah dan

Hafshah). Maksudnya, dalam salah satu perjalanan beliau SAW.
Maksud kata 'thaarat' (terbang) yakni diperoleh. Kata 'thair'
dikaitkan dengan seseorang artinya adalah 'bagiannya'.

(Biasanya Nabi SAW jika malam hari, beliau berjalan bersama
Aisyah dan berbincang-bincang). Pemyataan ini dijadikan dalil oleh
Muhallab bahwa pembagian giliran bukan suatu kewajiban bagi Nabi
SAW. Namun tidak ada dalil tentang itu di dalamny4 sebab patokan
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pembagian giliran malam hari adalatr saat mukim. Adapun ketika safar

maka yang menjadi patokannya adalatr ketika singgah di suatu tempat

sedangkan ketika berjalan, maka tidak ada keharusan mernbagi baik

malam maupun siang. Abu Daud serta Al Baihaqi -dan lafazh

berikut menurut versinya- meriwayatkan dari Ibnu Abi Az-Zinad,

dari Hisyam bin Urwah, dari bapaknya, dari Aisyah, )t J:t ;: lJl?i ,f
d, AtiE ,i$ ,g'6!, ;;ti t;'o*r ,# q*,4b U'Y- *t * h' .,l;
6+ C6. W7 '$ $angat sedikit berlalu suatu hari melainkan

Rasulullah SAW menggilir kami semuanya. Beliau pun mencium dan

menyentuh tanpa melalcukan senggama. Apabila sampai pada istri
yang memiliki giliran, mal<n beliau pun bermalam padanya).

'z:;, Uui (Hafshah berkata). Maksudnya, kepada Aisyatr.

Lt ... gy. U, €l li lnaak*nh engkau menunggangi untaku

malam ini...). Seakan-akan Aisyatr RA menyetujui tawaran itu karena

keinginannya melihat apa yang belum pernah ia lihat. Hal ini mernberi

asumsi bahwa keduanya saat bedalan tidaklah berdekatan, batrkan

masing-masing berada di satu sisi seperti kebiasaan dalam suatu

perjalanan, karena bila keduanya berdekatan tentu tidak ada salah

satunya yang melihat apa yang tidak dilihat oleh yang lain. Mungkin
juga maksud melihat di sini adalah langkalt unta dan kebagusan

perjalanannya.

*i ry6 f APt * Xl' .p ',it ,ri (Nabi sAW datang

lrc unto Aisyah dan di atasnya). Dalam salatr satu riwayat yang dikutip

Al Karmani disebutkan, *Yt (dan di atasnya), yakni dalam bentuk

kata ganti jenis wanita. Seakan-akan yang dimaksudkan adalah an-

naaqah (unta betina).

W'P (Beliau memberi salam kepadanya). Riwayat ini tidak

menyebutkan jika beliau berticara bersamanya. Maka kemungkinan

Nabi SAW mendapat ilham tentang apa yang terjadi, atau mungkin
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juga kebetulan saat itu Nabi SAW tidak ingin bercakap-cakap, atau

mungkin terjadi perbincangan nitmun tidak diriwayatkan.

'za.;O'^ytagrj (Aisyah kehilangan beliau). Maksudny4 pada saat

dalam perjalanan, karena memufuskan sesuatu yang telah terbiasa

sangat sulit.

i\'!, a.Wl'a+ $1 6ti lxetit<a mereka singgah, Aisyah

menempatlmn kakinya di antara idzkltir). Seakan-akan ketika Aisyah
menyadari dirinya yang bersalah, karena menyetujui tawaran Hafshah,

maka ia pun mencela dirinya atas kesalahan itu. Idzkhir adalatr salatr

satu tumbuhan terkenal dan menjadi sarang serangga. Tumbuhan ini
umunnya tumbuh di padang pasir.

'JrI-'\rj ,lr:gi (Dan dia berkata, "Tultan lamsakan'). Dalam

riwayat Al Mustamli yang diriwayatkan Imam Muslim disebutkan, (
'hi, qi (Wahai Tuhan, lansakan).

* 'a j:il of 'dbt l lj @an alat tidak sanggup mengatalran

sesuatu kepadanya). Al Karmani berkata, "secara zhatrir ia adalah
perkataan Hafshatr. Namun, ada juga kemungkinan perkataan
Aisyah." Akan tetapi saya tidak menemukan makna zhahir yang dia
katakan, bahkan ia adalah perkataan Aisyah. Dalam semua jalur
riwayat Muslim yang sempat saya dapatkan 

-kecuali 
apa yang akan

saya sebutkan kemudian- setelah kata 'menggigitku' disebutkan,
t* { Jit'ol 'd,.Ll I U?,) (Rasul-Mu, aku tidak mampu mengatakan

sesuatu kepadanya). Kata, U?, mungkin diberi tanda 'dhammah'

pada huruf 'lam'katerra diposisikan sebagai predikat bagi subjek yang

tidak disebutkan dalam kalimat, dimana selengkapnya adalah, '$

U*j (ia Rasut-Mu). Akan tetapi mungkin pula diberi tanda fathah'
atas dasar ada kerja yang disisipkan. Hanya saja Aisyah tidak
menyinggung Hafshatr karena dirinya sendiri yang menyetujui
tawaran secira suka rela. Oleh karena itu, dia hanya mencela dirinya.
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Dalam riwayat Al Ismaili melalui dua jalur dari Abu Nu'aim

(guru Imam Bukhari dalam riwayat ini), setelah kata 'menggigitku'

disebutkan, ;3 'i 'Jii 
b1 'd,,.,;l' rt F- &i * in' .J- lt 'l'-i"'t::

(Rasulullah SAW melihat dan aht tidak mampu mengatakan sesuatu

kepadanya). Atas dasar ini, mungkin makna 'mengatakan' dalam

kalimat 'aku tidak mampu mengatakan', yakni aku tidak mampu

mengisahkan peristiwa tersebut kepadanya, karena beliau tidak akan

memaafl<anku. Namun, makna zhahir riwayat selainnya menyatakan

batrwa yang dimaksud adalah dia tidak mampu mengatakan sesuatu

tentang halarya.

Ad-Dawudi berkata, "Mungkin perjalanan terjadi pada malam

giliran Aisyah, maka dia diliputi kecemburuan sehingga mendoakan

kematian untuk dirinya." Namun, pendapat ini dijawab bahwa hal itu

berkonsekuensi adanya kewajiban membagi giliran saat dalam

perjalanan, padatral tidak demikian. Sekiranya wajib dibagi tentu

Rasulullah SAW tidak mengkhususkan berjalan di samping Aisyah

RA, dan Hafshah tidak perlu membuat muslihat untuk memperdaya

Aisyatr. Pembagian saat berjalan tidak dapat diterima kecuali bila

khalwat (berduaan) tidak terjadi kecuali saat berjalan itu. Misalnya,

beliau SAW naik bersama Aisyah dalam tandu dan saat singgah

mereka berkumpul dalam satu kematr, sehingga yang menjadi patokan

pembagian adalah saat berjalan. Adapun jika hanya berjalan

berdampingan, maka tidak mengharuskan adanya pembagian. Semua

pandangan ini dibangun di atas dasar batrwa pembagian adalah wajib

bagi Nabi SAW (dan inilah yang diindikasikan kebanyakan riwayat).

Pendapat yang membolehkan pengundian dikuatkan oleh

kesepakatan ulama bahwa lama waktu safar tidaklatr dihitung bagi

istri yang tidak ikut dalam perjalanan. Batrkan jika kembali maka

suami akan memulai pembaglan baru. Sekiranya suami bepergian

dengan istri yang dikehendakinya tanpa melalui proses undian, berarti

ia mendatrulukan giliran untuk istrinya, maka ketika kembali ia harus

memenuhi hak istri yang tidak ikut. Padatral Ibnu Mundzir telah
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menukil ijma' bahwa yang demikian tidak wajib. Dengan demikian,

tampaklah faidah pengundian, yaitu tidak melebihkan sebagian istri
sekehendak suami, karena tindakan ini berarti tidak berlaku adil di
antara istri-istri.

Imam Asy-Syaf i berkata dalam fatwanya yang terdahulu,

"Sekiranya suami yang bepergian membagi giliran untuk yang

ditinggalkan tentu pengundian akan kehilangan makna. Bahkan makna

pengundian itu adalah menjadikan hari-hari dalam perjalanan untuk
yang memenangkan undian secara khusus." Kemutlakan untuk tidak

mengganti Oagran istri yang ditinggalkan) saat safar adalah ketika

nama safar itu masih ada. Sekiranya seseorang safar ke suafu negeri

lalu tinggal di sana dalam masa cukup lama, kemudian ia safar

kembali ke negerinya, maka wajib baginya menggantikan giliran
untuk istri yang ditinggalkan. Mengenai masa yang dibutuhkan saat

kernbali diperselisihkan oleh para ulama madzhab Syafi'i. Adapun
hikmah sehingga giliran istri yang ditinggal tidak perlu diganti, adalah

sebab istri yang safar dan mendampingi suami dalam perjalanan

ditimpa kelelahan dan kesulitan yang bisa menutupi kesenangan di
saat menyertai suami. Adapun istri yang tidak safar tidak seperti itu.

99. Wanita Memberikan Gilirannya dari Suaminya untuk
Madunya, dan Bagaimana Dia Membagi Hal ltu

,tul. v'i 4 ) *3'c;. ;'r?'oi'uta ;
.i;? 9i--tV'rr'a^x,re.* *r;e \t

5212. Dari Aisyah, sesungguhnya Saudah binti Zarrfah
memberikan gilirannya kepada Aisyatr, maka Nabi SAW membagi

untuk Aisyah; gilirannya dan giliran Saudatr.

osj
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Keteranean Hadits:

U.t '&-'cii$j (Bagaimana ia membagi hal itu). Para ulama

berkata, "Apabila seorang istri memberikan gilirannya kepada

madunya, maka suami membagikan untuk istri yang diberi itu hari

yang sama dengan giliran istri yang memberinya. Jika kebetulan

berurutan, maka tidak ada masalah. Adapun bila tidak berurutan, maka

suami tidak boleh menggabungkannya, kecuali dengan ridha istri yang

lain." Mereka berkata, "Apabila seorang wanita memberikan

gilirannya untuk madunya dan suami menerimanya, maka istri yang

diberi tidak boleh menolak, namun jika suami tidak menerima, maka

dia tidak boleh dipaksa." Namun, apabila seorang istri memberikan

gilirannya untuk suaminya tanpa menentukan madunya, apakah suami

boleh memberikan giliran itu kepada salah seorang istrinya menurut

kehendaknya, ataukah ia harus membagi-bagikannya di antara istri-

istrinya apabila ia memiliki lebih dari dua orang istri?

Kemudian istri yang memberikan gilirannya berhak menarik

kembali kapan ia kehendaki, tetapi untuk masa yang akan datang

bukan yang telah lalu. Namun, Ibnu Baththal mengatakan bahwa

Saudah tidak berhak menarik kembali gilirannya yang telah ia berikan

kepada Aisyah RA.

Imam Bukhari meriwayatkan hadits di bab ini dari Malik bin

Ismail, dari Zuhair, dari Hisyam, dari bapaknya, dari Aisyah RA.

i:t'r;'oi (Sesungguhnya Saudah binti Zam'ah). Dia

adalah suami Nabi SAW. Beliau menikahinya di Makkah setelah

Khadijah RA wafat. Di Makkah pula Nabi SAW menggaulinya, lalu

dia turut hijrah bersama beliau. Imam Muslim meriwayatkan dari

Syarik, dari Hisyam, di akhir hadits pada bab itn, Qii'gryt S"ti U€:
q$. (Abyah berkata, "Ia adalah wanita pertama yang dinikahi Nabi

SAW sesudahku"). Artinya, Nabi SAW melakukan akad dengan

Saudatr setelah akad dengan Aisyah, tetapi Nabi menggauli Saudah

4rrj q{

&
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lebih dahulu daripada Aisyah menurut kesepakatan. Masalah ini sudah

disinggung oleh Ibnu Al Jauzi.

ryfJ, W|i'aaj (Dia memberikan gilirannya kepada Aisyah)'

Sudah disebutkan pada pembahasan tentang hibah dai Az-zuhi, dai

Urwah, dengan lafazh, @i WU (hari dan malam gilirannya). Lalu

pada bagian akhirnya disebutkan, ,b h' ,,[a il J?: bl d,t'g.+

fL.t (ia mengharapkan keridhaan Rasulullah SAW dengan

perbuatannya itu). Dalam riwayat Imam Muslim dari jalur Uqbah bin

Khalid dari Hisyam disebutkan,'t*iis7 of o1 $ lteeti*n Saudah

telah tua, dia memberikan). Dia mengutip pula riwayat serupa melalui

Jarir dari Hisyam.

Abu Daud meriwayatkan juga hadits ini disertai tambahan

keterangan tentang penyebabnya, dan ia lebih jelas daripada riwayat

Imam Muslim. Dia mengutip dari Ahmad bin Yunus, dari

Abdunahman bin Abi Az-Zinad, dari Hisyam bin Urwah, melalui

sanadseperri di atas, ,-fi ,)b t;bil. J541 *i *vb, p i' J?3'og

iJt ,l (Biasanya Rasulullah SAW tidak melebihkan sebagian kami

atas sebagian yang lain dalam hal pembagian giliran). Di dalamnya

disebutkan, y,'l?j W$- of Uei'+1 'b 'r;4 ?isV Ua'w1

uj W*| #,W Ei,ry,*i.6, €i bt'J?i i:eui * h',,I}

6'F Wbieill 9{s) $audah binti Zam'ah berknta ketika telah

lanjut usia dan talail akan ditinggalkan Rasulullah SAW' "Wahai

Rasulullah, giliranlcu untuk Aisyah." Beliau SAW pun menerima

darinya. Maka tmtang dia dan yang sepertinya diturunkan ayat,

"Apabila seorang wanita mengkhawatirknn sikap nusryz dari

suaminya."). Dia didukung Ibnu Sa'ad dalam mengutip riwayat ini

dari Al Waqidi, dari Ibnu l$n Az-Zinad, dalam menyebutkannya

secara maushul. Diriwayatkan juga oleh Sa'id bin Manshur dari Ibnu

ltbu Az-Zinad secara mursal tanpa menyebutkan Aisyatr. Dalam
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riwayat At-Tirmidzi dari hadits Ibnu Abbas dengan sanad yang

maushul, sama seperti itu. Demikian juga dikatakan Ab&xrazzaq dari

Ma'mar, semakna dengannya. Riwayat-riwayat ini sepakat

mengatakan bahwa Saudah khawatir akan dicerai, maka ia

memberikan gilirannya.

Ibnu Sa'ad mengutip dengan sanad yang diriwayatkan para

periwayat tsiqah (terpercaya) dari Al Qasim bin Abu B?'zah, secara

mursat, 'iw. e;ti ,Uw 9-j, ,P'i c':sii t$e'{t{p I' ;e olr'tti
!).ra'6 ,y't rI ettu.t U.t bi'*il#t ,Le )E?, G d.t'l-,u,
':):*J6 

'Ud .'J ,,:'6 r "* (fr*i rtd. ,* ,! e$tt l$o')ji L$))u,

.J; l' )?ib1:r9.,#t eL|>i;a'tt/;9 :U'6 .q;+t:i,og+tttt

*j * ?tt 6esunggahnya Nabi SAW menceraikannya, makn ia

duduk di jalan yang dilalui beliau lalu berknta, "Demi yang

mengutusmu dengan kebenaran, sungguh alat tidak lagi memiliki

hajat terhadap laki-laki, tetapi aku ingin dibangkitl<an bersama istri-

istrimu pada hari kiamat, maka alat memohon demi yang menurunkan

Al Kitab kepadamu, apakah engkau menceraikanlat lsrena suatu

kekesalan terhadap dirilail" Beliau menjawab, "Tidak!" fa berknta,

"Alat memohon kepadamu hendaklah engkau rujuk leepadalu" Maks

Nabi SAW pun n$uk kepadanya. Ia berlcota, "Sungguh aku telah

menjadikan hari dan malam giliranlu untuk Aisyah kesayangan

Rasulullah SAW").

i,'? #-i Vy. L\i,6. 4 *i {'bt e',}' oitj luaui s,nw

nrembagi uiu*,q*yah gilirqnnya dan giliran Saudah). Dalam riwayat

Jarir dari Hisyam yang dikutip Imam Muslim disebutkan, t u<t
'-.o, t... .,t..atp ?ti qi- r;;i $6J, (maka beliau membagi untuk Aisyah dua

hari; hari gitiiannya dan hari giliran Saudoh). Adapun pemyataan

ulama tentang cara pembagian ini sudah saya jelaskan di awal bab.
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100. Berbuat Adil Di Antara Para Istri.

g5t 4r: -# jt- ,tSt u.,j*" oi r.W ,ls)
"Dan kamu sekali-kati tiaot ot on dapat berlalru adit di antara

istri-istri(mu) -lttngga 
firman-Nya- Maha Luas (karunia-Nya) lagi

Maha Bijal<sana. " (Qs.An-Nisaa' [a]: 129-130)

Keteransan:

(Bab berbuat adil di antara para istri. Dan knmu sekali-knli

tidak aknn dapat berlalru adil di antara istri-istri(mu) -hrngga
firman-Nya- Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijal<sana). Imam

Bukhari menyebutkan ayat sebagai isyarat bahwa klimaks dari

persoalan ini adalah keadilan di antara para istri dari segala sisi. Dia

menyebutkan hadits untuk menunjukkan bahwa yang dimaksud adil

adalatr penyamaan di antara mereka dengan hal-hal yang sesuai bagi

masing-masing. Apabila setiap istri dipenuhi kebutuhannya seperti

pakaian dan nafl<ah serta tempat tinggalnya tentu kecenderungan atau

pemberian suka rela suami kepada salah satunya tidak mengurangi

keadilannya. Para ahli hadits mengutip pernyataan ini dan dishahihkwr

Ibnu Hibban serta Al Hakim dari Hammad bin Salamah, dari Ayyub,

dari Abu Qilabah, dari Abdullah bin Zaid, dariAisyah, 1l' *p u3r !(

€:& r6,ar,u( r:1 o4 w "dJi ,:J:;d" d# g;#'rd|ok Pt *
rylYi aUX 6i $esungguhnya Nabi SAW biasa membagi di antara

istri-istrinya secara adil lalu berdoa, "Ya Allah, inilah pembagianht

sesuai dengan apa yang alat miliki, janganlah Engkau mencelaku

dalam apa yang Engkau miliki dan tidak alat miliki'). At-Tirmidzi
berkat4 "Maksudnya adalah kecintaan dan kasih sayang." Demikian
juga penafsiran para ahli ilmu. At-Tirmidzi berkata, "Riwayat ini
dinuki oleh sejumlah ulama dari Hammad bin Zaid, dad^ Ayyub, dari
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Abu Qilabah, secara mursal, dan ia lebrh shahih daipada riwayat

Hammad bin salamah." Al Baihaqi meriwayatkannya dari jalur Ali

bin Abi Thalhatr dari Ibnu Abbas, sehubungan firman-Nya,'sekali-

kali knmu tidak akan mampu...' ayat. Dia berkata, "Berkenaan dengan

cinta dan senggama." Pernyataan serupa dinukil juga dari Ubaid bin

Amr As-Salmani.

101. Apabila seseorang Menikahi Gadis untuk Dimadu dengan

Janda

,p Ct'JGi;i'oi'cb'j, ,l'*?nt or, it'*/* di I
11! (L 6+ itti f4t c'sl t:rt'-;ilt i,Su'#t ,*-; ip h'

.t?ri 6+iui;-$tA\t
5213. Dari Abu Qilabah, dari Anas RA, "Sekiranya aku mau

niscaya aku katakan Nabi SAW bersabda. Akan tetapi dia berkata,
,sunnah (Nabl adalah apabila sesearang menikahi gadis maka ia

tinggal bersamanya selama tuiuh hari, dan apabila menilahi ianda

malra ia tinggal bersamanya selama tiga hari' ."

Keteransan Hadits:

(Bab apabila seseorang menikahi gadis untuk dimadu dengan

janda).Imam Bukhari meriwayatkan hadits di bab ini dari Musaddad,

dari Bisyr, dari Khalid, dari Abu Qilabatr, dari Anas RA. Bisyr yang

dimaksud adalatr Ibnu Al Mufadhdhal, dan Khalid adalatr Ibnu Mihran

Al Hadzdza'.

if-tr ,'Jt ',iiii ;pi *
(Sekiranya alat mau niscaya aht ftatakan Nabi SAW bersabda, tetapi

dia berlrnta, "sunndh [Nabl adalah...")- Dalam riwayat Imam
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Muslim dan Abu Daud dari Husyaim, dari Khalid pada bagian akhir

hadits disebutkan,'tlf Jrl 4i ,'cjiti ,a, ,S,iii'iti t t? y ,U.e Sa

(Khalid berkata, "Sehiranya aku mau mengatakan ia menisbatkannya

kepada Nabi SAVtr niscaya aku akan membenarkannya, tetapi beliau

berknta, 'Sunnah [NabiJ adalah... "). Riwayat ini menjelaskan bahwa

kalimat tersebut berasal dari Khalid, Ibnu Mihran Al Hadzdza',
periwayat hadits ini dari Abu Qilabah. Kemudian terjadi perbedaan

pada Sufyan Ats-Tsauri mengenai penentuan orang yang mengatakan

hal itu; apakah Khalid atau gurunya, Abu Qilabah. Penjelasan tentang

ini akan disebutkan pada bab berikutnya.

102. Apabila Menikahi Janda untuk Dimadu dengan Gadis

4t *'4t ,p';t e')i riyi*:t u iJv fi * i* sri ?
'"i 6i 6lb;Gf g,;t ,* Jt:t e')j ti1 ;A) t& t^:rb ?$i

a;fr ii*

+i: * ,i,):" 6?i :a$')r'ts
.*'*\',k d' jye;*

5214. Dari Abu Qilabah, dari Anas, dia berkata, "Termasuk
Sunnah (Nabi) apabila seseorang menikahi gadis untuk dimadu
dengan janda, maka ia tinggal dengan gadis itu selama tujuh hari,
setelah itu membagi giliran, dan apabila menikahi janda untuk dimadu
dengan gadis, maka ia tinggal dengan janda itu selama tiga hari,
kemudian ia membagi giliran." Abu Qilabah berkata, "sekiranya aku
mau niscaya aku katakan, 'Sungguh Anas menisbatkannya kepada
Nabi SAW"').

\t-aU, jt

'{, :i1.ti iv ,19:

o

d!
r"j': ,t* ,1 Jt3 {#

a.
.p q .-lS)
IJ"

JL,i
t o.
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Abdurrazzaq berkata: Suffan mengabarkan kepada kami, dari

Ayyub dan Khalid, "sekiranya aku mau niscaya aku katakan dia

menisbatkannya kepada Nabi SAW."

Keteransan gadits:

(Bab apabila seseorang menikahi janda untuk dimadu dengan

gadis), atau sebaliknya, maka apa yang harus dia lakukan?

Imam Bukhari meriwayatkan hadits di bab ini dari Yusuf bin

Rasyid, dari Abu Usamah, dari Sufyan, dari Ayyub dan Khalid, dari

Abu Qilabah, dari Anas RA. Yusuf bin Rasyid adalah Yusuf bin Musa

bin Rasyid (dinisbatkan kepada kakeknya). Kemudian pada sanad ini
dikatakan, "Abu Usamah menceritakan kepada kami dari Suffan",

sementara dalam riwayat Abu Nu'aim melalui Hamzah bin Aun

disebutkan, "Dari Usamah, Sufyan menceritakan kepada kami."

Adapun Ayyub adalah As-Sikhtiyani, dan Khalid adalah Al Hadzdza'.

U* Ci gp @ari Abu Qilabah). Ya}ci Ayyub dan Khalid sama-

sama meriwayatkannya dari Abu Qilabah, tetapi tampaknya dia

mengutipnya menurut redaksi riwayat Khalid.

#t U iA peUau berkata, "Termasuk Sunnah'). Maksudnya,

sunnah Nabi SAW. Inilah yang pertama kali dipahami dari pernyataan

seorang sahabat. Sudah disebutkan pada pembahasan tentang haji,

perkataan Salam bin Abdullatr bin Umar, ketika dia ditanya Az'Zuhi
tentang perkataan Ibnu Umar kepada Al Hajjaj, "Jika engkau ingin

melakukan amalan sunnah, apakah engkau menginginkan sunnah Nabi

SAW?" Salim berkata kepadanya, "Apakah (ada) yang mereka

maksudkan dengan perkataan itu selain sunnah beliau SAW?"

#t ,P 1, ,y1, t;i ,iy(Apabila seorans laki-laki menikahi

gadis untuk dimadu dengan ianda). Maksudnya, laki-laki itu telah

beristri seorang wanit4 lalu ia menikahi lagi wanita lain yang masih

gadis, seperti yang akan dijelaskan.
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'et "j vx a+ iai Sa i ei t :, 6ry isi ga menetap dengan

gadis itu selama tujuh hari dan membagi giliran. Kemudian dia
berkata, ia tinggal dengan janda itu tiga hari kemudian membagi
giliran).

tt * Xo'.,J; dt Jt,^;tiui'oid q'it,r$t fi]a 6tuu

Qilabah berkata, "Sekiranya alru mau niscaya aku katakan,
'Sesungguhnya Anas menisbatkannya kepada Nabi SAW"'). Seaka*
akan dia mengisyaratkan bahwa sekiranya ia menegaskan

penisbatannya kepada Nabi SAW niscaya ia benar, namun riwayat ini
dia nukil dari segi makna, dan ini pun diperbolehkan dalam
pandangannya. Hanya saja menurutnya, bila dinukil sebagaimana

redaksinya, maka hal itu lebih utama.

Ibnu Daqiq Al Ied berkata, "Perkataan Abu eilabah
mengandung dua sisi. Salah satunya ia mengira bahwa ia
mendengarnya dari Anas dengan redaksi yang langsung dari Nabi
SAW, hanya saja ia mengambil sikap lebih hati-hati. Kedua, ia
menganggap bahwa perkataan Anas, 'Termasuk Sunnah', sirma
dengan hukum hadits madil' (langsung dari Nabi SAW). Maka
sekiranya ia mengatakan hadits itu langsung dari Nabi SAW

-menurut 
keyakinannya- niscaya benar, karena sama seperti hadits

marfu'. " Dia berkata, "Akan tetapi pengertian pertama lebih tepat,
karena lafazh,'termasuk sunnah' menunjukkan bahwa perkara itu
langsung dinisbatkan kepada Nabi SAW melalui ijithad. Sedangkan
lafazh,'sesungguhnya ia menisbatkannya', merupakan pernyataarr
tekstual bahwa ia menisbatkannya kepada beliau sAw. Tidak patut
bagr periwayat memindatrkan makna zhatrir yang masih berupa
kemungkinan kepada apa yang berupa pernyataan tekstual yang tidak
mengandung kemungkinan." Pernyataan cukup berdasar dan sungguh
tidak tepat mereka yang menolaknya dengan alasan bahwa perkataan
sahabat, "Termasuk sunnah..." bahwa ia memiliki hukum marfu',
karena adanya perbedaan antara yang marfu' dan yang memiliki
hukum marfu'. Namun persoalan riwayat dari segi makna cukup luas.
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Ibnu Ulayyah sepakat dengan Sufyan menukil dari Khalid

mengenai penisbatan perkataan ini kepada Abu Qilabatr sebagaimana

dinukil Al Ismaiti dan dinisbatkan oleh Bisyr bin Al Mufadhdhal serta

Husyaim kepada Khalid. Namun, tidak ada pertentangan antara

keduanya -seperti telah dijelaskan-karena kemungkinan setiap salah

seorang mereka mengatakan hal itu.

,f.e't +i '*'l(jj." rrfrl sfilr '*'J6j (Abdurrazzaq berkata,

Sufian mengabarknn kepada kami, dari Ayyub dan Khalid).

Maksudnya, sarna seperti sanad datmatan hadits sebelumnya.

Pt # iu' & d, Ai lit Ui '*+ 'it u.t, Jtt (Khatid

berknta, "sekiranya alru mau niscaya alru kataktn dia

menisbatkannya kepada Nabi SAW"). Seakan-akan Imam Bukhari

hendak menjelaskan bahwa riwayat dari Suffan Ats-Tsauri

mengalami perbedaan pada penisbatan perkataan ini; apakatr ia

perkataan Abu Qilabah ataukatr perkataan Khalid? Tampaknya,

tambahan dalam riwayat Khalid yang berasal dari Abu Qilabah dan

tidak tercantum dalam riwayat Ayyub. Asumsi ini dikuatkan bahwa

dia mengutipnya pada bab terdahulu melalui jalur lain dari Khalid

seraya menyebutkan tambatran di awal hadits. Jalur Abdurrazzaqyang

dimaksud telatr dinukil Imam Muslim melalui sanad yang maushul,

dia berkata, "Muhammad bin Rafi' menceritakan kepadaku,

Abdurrazzaq menceritakan kepada kami..." Adapun lafazhnya,

"Termasuk sunnah, seorang laki-laki tinggal pada gadis selama tujuh

hari. Khalid berkata....." Riwayat ini dinukil juga oleh Abu Daud Al
Hufri dan Al Qasim bin Yazid Al Jarmi dari Ats-Tsauri, dan dari

keduanya dinukil Al Ismaili. Kemudian Abdullah bin Al Walid Al
Adani meriwayatkan dari Sufuan sama seperti itu, sebagaimana

diriwayatkan Al Baihaqi.

Abu Qilabah Ar-Ruqasyi melakukan keganjilan ketika

meriwayatkannya dari Abu Ashim dari Suffan dari Khalid dan

Ayyub, seraya dikatakan kepadany4 'Nabi SAW bersabda." Abu



Awanah meriwayatkannya dalam kitab Shahih nya darinya, "Ash-
Shaghani meriwayatkannya kepada kami dari Abu Qilabah, dia

berkata, 'Ia gharib (asing), aku tak mengetahui orang yang

mengatakannya selain Abu Qilabah'." A1 Ismaili meriwayatkan dari

Ayyub, dari Abdul Wahhab Ats-Tsaqafi, darinya, dari Abu Qilabah,
dari Anas, dia berkata, "Rasulullah SAW bersabda", yakni dinisbatkan

secara tegas kepada Nabi SAW. Ibnu Khuzaimah meriwayatkannya

dalam kitab Shahihnya dan Ibnu Hibban, darinya, dari Abdul Jabbar

bin Al Ala', dari Sufyan bin Uyainah, dari Ayyrb, dinisbatkan secara

tegas kepada Nabi SAW. Ad-Darimi dan Ad-Daruquthni

meriwayatkan pula dari Muhammad bin Ishaq dari Ayyub sama

sepertinya. Jelaslah bahwa riwayat Khalid yang mencantumkan

kalimat, "Termasuk Sunnah." Sedangkan riwayat Ayyrb disebutkan,

"Nabi SAW bersabda."

Hadits ini dijadikan dalil bahwa keadilan tersebut khusus bagi
yang sudatr memiliki istri sebelum menikah dengan yang baru. Ibnu
Abdul Barr berkata, "Mayoritas ulama mengatakan yang demikian
adalah hak wanita dengan sebab pemikahan, baik laki-laki itu
memiliki istri atau tidak." An-Nawawi meriwayatkan bahwa perkara

itu disukai apabila laki-laki yang menikatr belum memiliki istri,
namun diwajibkan apabila ia memiliki istri. Pernyataan ini sesuai

dengan pendapat kebanyakan ulama dalam madzhab Syaf i. Namun,
Imam An-Nawawi memilih pendapat yang tidak membedakan.

Pemyataan mutlak Asy-Syaf i mengrrkutrkannya. Hanya. saja

pendapat pertama dikuatkan hadits pada bab ini, ,S 4, ,ytl, eTj rst

,.5t fupabila seseorang menikahi gadis untuk dimadu dengan janda).

Mungkin juga pendapat lainnya berpegang kepada redaksi riwayat
Bisyr dari Khalid yang dimuat pada bab sebelumnya, karena di
dalamnya disebutkan, tL- t^1b '?tii 

4, ,y}t Ul t3! (Apabila

seseorang meniknhi gadis, maka ia menetap padanya selama tujuh
hari), yakni tidak terkait dengan keberadaannya dimadu atau tidak
dimadu. Namun, kaidah mengatakan; dalil yang mutlak dipahami
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dalam konteks dalil muqayyad. Balkan dalam riwayat Khalid sendiri

terdapat pembatasan. Imam Muslim meriwayatkan dari Husyaim dari

Khalid, #, d" 1, ,y?,'d:i,i.fupabila seseorang meniknhi gadis

untuk dimadu dengan janda). Hal itu dikuatkan oleh pernyataan dalam

hadits di bab ini, "Kemudian ia membagi giliran," sebab pembagian

tidak berlaku kecuali bagi laki-laki yang memiliki istri lain. Di

dalamnya terdapat hujjah untuk menentang pendapat ulama-ulama

Kufah yang mengatakan, "sesungguhnya gadis dan janda adalah

s,lma, yaitu selama tiga hari." Begitu pula menjadi bantahan bagi Al

Auza'i sehubungan perkataannya, "untuk gadis tiga hari dan janda

dua hari." Sehubungan pendapat ini dinukil hadits marflt'dari Aisyah

yang dinukil Ad-Daruquthni melalui sanad yang sangat lemah'

Cakupan umum hadits pada bab ini dikhususkan oleh kondisi

apabila janda ingin disempumakan bagiannya tujuh hari, karena jika

suami memenuhinya maka gugurlah haknya mendapatkan tiga hari,

dan suami harus mengganti tujuh hari pula untuk istri-istri yang lain.

Hal ini didasarkan pada riwayat Imam Muslim dari hadits ummu

salamah, +;; Ui',Stti nx a,ry ftii W\3 U Pi *v\' 4t ;t'oi
Cu, L* q 'dt, 'oY1 ,,ru ii\ * bf ,lorV f!i( ,*
(Sesungguhnya Nabi SAW ketika menikahinya maka ia tinggal

bersamanya tiga hari. Beliau bersabda, "sesungguhnya tidak ada

kehinaan atas keluargamu karena dirimu, jika engkau mau aht aknn

menetap tujuh hari bersamamu, namun iika alu menetap tujuh hari

bersamu maka aht aknn menetap iuga tujuh hari untuk istri-istriku").

Dalam riwayatnya yang lain disebutkan, 
'c^ii ,Liti 

"cl]i 
;i '''fr *ii

(jika englrau mau alat akan tinggal selama tiga hari kemudian aku

berkeliling. Ia berkata, "Tinggallah tiga hari").

Syaikh Abu Ishaq meriwayatkan dalam tttab Al Muhadzdzab

kedua pandangan ini dan batrwa suami mengganti tujuh hari atau

empat hari tambahan. Namun, yang dipilih kebanyakan ulama adalalt

apabila suami menetap selama tujuh hari maka ia harus menggantikan
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tujuh hari itu untuk istri-istrinya yang lain. Adapun bila suami

menetap bukan karena kemauan istrinya, maka suami hanya

mengganti kelebihan empat hari.

Catatan:

Tidak disukai bagi seseorang-selama tujuh hari atau tiga hari
dalam menetap dengan istri-untuk tidak turut shalat jama'ah dan

seluruh amal kebaikan yang biasa dikerjakannya. Demikian
pernyataan tekstual dari Imam Syaf i. Ar-Rafi'i berkata, "Hal ini
berlaku pada siang hari. Adapun malam hari, tidak demikian, karena
yang sunah tidak ditinggalkan untuk perkara yang wajib." Para ulama

madzhab kami berkata, "Disamakan di antara istri-istri dalam hal

keluar menuju shalat berjamaatr dan semua amal-amal kebaikan,

hendaklah suami keluar pada semua malam atau tidak keluar sama

sekali. Jika ia mengkhususkan maka diharamkan." Mereka
menggolongkan perkara ini sebagai salah satu udzur dalam
meninggalkan shalat berj ama' ah.

Ibnu Daqiq Al Id berkata, "sebagian ahli fikih berlebihan dalam
masalah ini sehingga menjadikan keberadaan suami pada istrinyayang
baru dinikahi sebagai udzur dalam meninggalkan shalat Jum'at." Lalu
dia berlebihan dalam menolak pandangan ini. Namun, dijawab bahwa
ia adalah analogi pendapat mereka yang mewajibkan menetap pada

iski yang baru dinikahi, dan ia adalah pendapat ulama madzhab

Syaf i, dan diriwayatkan Ibnu Al Qasim dari Malik. Kemudian
dinukil pula dari Malik pendapat yang menganggapnya mustahab
(disukai), dan ia salah satu pendapat dalam madzhab Syaf i. yang

benar menurutnya, jika tef adi kontradiksi antara dua kewajiban, maka
yang didahulukan adalah kewajiban yang berhubungan dengan

manusia. Inilah dasar pemikiran tersebut.

Kemudian diwajibkan untuk tinggal secara berurutan baik
selama tujuh hari atau tiga hari. Apabila seseorang memisah-
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misahkannya maka belum dihitung menurut pendapat paling kuat.

Dalam hal ini tidak ada perbedaan dalam hal itu antara wanita

merdeka dan budak. Ada juga yang berkata bagi wanita budak

setengah daripada wanita merdeka, hanya saja angkanya digenapkan.

103. Orang yang Berkeliling di Antara Istri-istrinya dengan Satu

Kali Mandi

;A?t, & yt'",;Li'&:L
/ o , ,at 6 i'- .' o ,

dl .r-l u:l 6>Li ;*
-/o tc .,o.11,

.o r*l ,*i J-b .r- 4 iJJ L_ zr.Jr

5215. Dari Qatadah, sesungguhnya Anas bin Malik
menceritakan kepada mereka, "Sesungguhnya Nabi Allah SAW biasa

menggilir istri-istrinya dalam satu malam dengan satu kali mandi,

sementara saat itu beliau memiliki sembilan orang istri."

Keteransan:

(Bab orang yang berkeliling di antara istri-istrinya dengan satu

kali mandl). Disebutkan hadits Anas mengenai hal itu. Hadits ini
sudah disebutkan dengan sanad dan matannya pada pembahasan

tentang mandi disertai penjelasan dan faidah-faidahnya. Dijelaskan

pula perbedaan pada Qatadah dalam menentukan jumlnh istri beliau

SAW; apakah 9 orang ataukah li orang. Lalu disebutkan cara

menggabungkan kedua riwayat tersebut.

Hadits ini dijadikan dalil mereka yang berpendapat bahwa

membagi giliran tidak wajib bagi beliau SAW. Sudah disebutkan

bahwa Ibnu Al Arabi menukil pandangan bahwa Nabi memiliki satu

waktu di siang hari yang tidak wajib baginya membagi, yaitu setelah

shalat Ashar. Saya (Ibnu Hajar) katakan, saya belum menemukan dalil
pernyataan ini. Kemudian saya mendapati hadits Aisyah di bab
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sesudah ini dengan redaksi, 'U f* f,U,,P ,y,t Pt u J jd, r\ o€

Utb\ (apabila selesai mengerjaknn shalat Ashar beliau masuk

kepada istri-istrinya, lalu mendekat kepada salah seorang di antara
mereka). Namun tidak ada keterangan bahwa itulah waktu dimana
Nabi SAW tidak wajib membagi giliran, dan beliau tidak mendatangi
istri-istrinya pada satu saat.l Pernyataan ini ditolak oleh perkataannya

oada hadits Anas, t+61{Ur d f.u. & 'J:1;- oS (betiau SAW biasa

Serkeliling di antara istri-istrinya pada satu malam). Iyadh
nenyebutkan pada kitab Asy-Syifa'bahwa hikmah beliau berkeliling
ili antara istri-istrinya pada satu malam adalah dalam rangka tahshin

Enenjaga diri). Seakan-akan yang dimaksud Iyadh adalah keinginan
nendapatkan suami, sebab kata 'tahshin' rnemiliki sejumlah arti, di
mtaranya adalah; Islam, merdeka, dan kehormatan. Tampaknya beliau
SAW melakukannya untuk menjaga keadilan di antara mereka
neskipun bukan suatu kewajiban, seperti yang sudah dipaparkan pada

bab "Banyaknya Istri". Namun, alasan yang dia kemukakan perlu
dtinjau kembali, sebab istri-istri beliau sAw diharamkan menikah
lagi sepeninggalnya. Sebagian mereka ada yang hidup sepeninggal
b:liau SAW selama 50 tahun, bahkan yang terakhir meninggal lebih
dlripada itu.

104. Seorang Laki-laki Masuk kepada Istri-istrinya dalam Satu
Hari

6\*,t *.i" ,k yt J;, ott ,:rG,& il' €?, akc r
JL'l:ifetLLU ;"3 t'u &,pt -At'uJ'-e:l

I Korektor cetakan Bulaq berkata, "Barangkali dalam kalimat ini terdapat bagian
yang hilang atau terjadi perubahan penulisan naskah. Mungkin asalnya adalah; jika
dia meninggalkan istri-istinya pada satu saat, maka dipahami sebagai saat tersebut.
Ata,r mungkin kalimat yang semisaal dengan ini.
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5216. Dari Aisyah RA, dia berkata, "Apabila Rasulullah SAW

selesai shalat Ashar biasanya beliau masuk me.nemui istri-istrinya dan

mendekat kepada salah seorang mereka, lalu beliau masuk menemui

Hafshah dan berada di sana lebih daripadabiasanya."

Keterangan Hadits:

(Bab seorang laki-laki masuk kepada istri-istrinya dalam satu

hari). Disebutkan penggalan hadits Aisyah, "Biasanya Rasulullatr

SAW apabila selesai shalat Ashar, beliau masuk kepada istri-
istinya...". Akan disebutkan dengan redaksi lebih lengkap pada bab

"Mengapa Engkau Mengharamkan Apa yang Dihalalkan Allatr
Kepadamu", pada pembatrasan tentang talak.

Kalimat, "mendekat ke,pada salah seorang mereka",

ditambatrkan Ibnu Abi Az-Zinad, dari Hisyam bin Urwah, "tanpa

melakukan senggama", dan ia telah saya jelaskan pada bat

"Mengundi di Antara Istri-istri", maka semakin menguatkan bantatrar

terhadap Ibnu Al Arabi atas klaim yang dikatakannya.

105. Apabila Seorang Suami Minta Izin Kepada Istri-istrinya
Untuk Melewati Masa Sakitnya di Rumah Salah Seorang Merek4

lalu Mereka Mengizinkannya

.rO 6,
.,lj'i--e 'oti L lkG.Vl ,ir;,|+ Lk e03f l,i
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5217. Dari Aisyah RA; Sesungguhnya Rasulullah ,O*
bertanya pada saat sakit yang beliau wafat dalam sakit itu, 'Dimana

aku besok... di mana alat besok...2' maksudnya giliran Aisyah. Maka

istri-istrinya mengizinkannya untuk berada di mana beliau suka, lalu

beliau berada di rumah Aisyah hingga wafat di sisinya. Aisyah

berkata; Beliau wafat pada hari yang biasa beliau datang kepadaku di

hari itu dan di rumahku. Allah mewafatkannya dan sungguh kepalanya

di antara bagian atas dadaku dan bagian bawahnya. Air liurnya pun

bercampur dengan air liurku.

Keterangan Hadits:

(Bab apabila seorang laki-laki minta izin pada istri-istrinya

untuk melewati masa sakitnya di rumah salah seorang mereka, lalu

mereka mengizinknnnya). Disebutkan hadits Aisyah mengenai hal itu

dan penjelasannya sudah dipaparkan pada pembahasan detik-detik

kepergian Nabi SAW di akhir pembahasan tentang peperangan.

Maksudnya, di tempat ini bahwa pembagian untuk para istri menjadi

gugur jika mereka mengizinkannya. Seakan-akan mereka memberikan

giliran mereka untuk istri tempat suami berada.

106. Seorang Suami Mencintai sebagian Istrinya Melebihi
Cintanya kepada Istrinya yang Lain

1. '12 z c )cz \, . tz ) c / .4, . c, u / c/t c c., c .

.,J, J-, a<--c 
At rft p f {V .rl g:-, f / * f

tut JyrU qY WLi C *^ gf;;i 43 (-:Jta'a*
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5218. Dari Ubaid bin Hunain, dia mendengar Ibnu Abbas, dari

Umar RA, ia masuk menemui Hafshah dan berkata, "Wahai anak

perempuanku, janganlah memperdayakanmu wanita yang

kecantikannya telah menakjubkan kecintaan Rasulullah SAW

kepadanya -maksudnya Aisyah- lalu aku mengisahkannya kepada

Rasulullah SAW dan beliau tersenyum."

107. Orang yang Berpura-pura Kenyang dengan Apa yang tidak

Dia Dapatkan, dan Larangan Bersikap Bangga dengan Istri
Madu

c.^

*:*tut
* at J;, tb t"bbn--akG L.;- atl *': t ?r, ,*

eu\,:t'J-r( 'Lrlu 
i?rt oiit;iV
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Jt;u \:s+i- q$ * qil a 4
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.\c1t

f,i; &' ,p ,61 J;j

5219. Dari Asma', seorang wanita berkata, "Wahai Rasulullah,

sesungguhnya aku memiliki seorang madu, apakah aku berdosa jika

aku merasa kenyang (tidak butuh) dari suamiku selain apa ymg

diberikannya kepadaku/(berupa harta dan nafkah)?" Rasulullah SAW

bersabda, "Orang yang berpura-pura kenyang dengan apa yang tidak

diberi sama seperti orang yang memakai dua kain dusta."

Keterangan Hadits:

(Bab orang yang berpuro-pura kenyang dengan apa yang tidak

dia dapatkan, dan larangan bersikap banga dengan istri madu). Imam

Bukhari mengisyaratkan dengan judul ini kepada apa yang disebutkan
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Abu tlbaid sehubungan dengan penafsiran hadits di atas. Dia berkata,

"Kata, 'al mutasyabbi' (berpura-pura kenyang), artinya berhias

dengan apa yang tidak dimiliki. Dia berpura-pura cukup dan berhias

dengan kebatilan. Seperti seorang wanita yang diperistri seorang laki-
laki dan ia memiliki saingan berupa istri madu, maka ia berpura-pura

memperoleh bagian dari suaminya lebih banyak daripada yang

diperoleh madunya. Maksudnya, dia melakukan hal ini untuk

memancing emosi madunya. Demikian pula halnya pada seorang

suami." Dia berkata pula, "Adapun maksud, 'seperti orang yang

memakai dua pakaian dusta', adalah seorang laki-laki yang

mengenakan pakaian mirip dengan pakaian orang-orang zuhud,

seolah-olah dia sebagai salah seorang dari mereka. Ia menampakkan

kekhusyu'an dan kerendahan melebihi apa yang ada di hatinya." Lalu
dia berkata, "Di sana terdapat sisi pandang lain, bahwa maksud

daripada pakaian di sini adalah jiwa, seperti perkataan mereka, 'fulaan
naqiyyu tsaub' (fulan bersih pakaiannya), artinya fulan terbebas dari

kotoran dosa. Dikatakan pula, 'fulaan danisu ats-tsaub' (fulan kotor
pakaiannya), artinya fulan cacat dalam hal agamanya."

Al Khaththabi berkata, " Ats -Ts aub (pakaian) adalah permisalan.

Adapun maknanya; ia adalah pelaku kepalsuan dan dusta.

Sebagaimana orang yang bebas dari kotoran akhlak disebut 'thaahiru

ats-tsaub ' (bersih pakaian), dan yang dimaksud adalah jiwa orang itu
sendiri. Sementara Abu Sa'id Adh-Dharir berkata, 'Maksudnya adalah

saksi palsu. Terkadang ia meminjam dua pakaian bergaya agar

menciptakan asumsi bahwa kesaksiannya diterima'." Pernyataan ini
dinukil Al Khaththabi dari Nu'aim bin Hammad, dia berkata,

"Biasanya dalam suatu komunitas terdapat laki-laki yang memiliki
penampilan bagus lagi terpandang. Apabila dibutuhkan untuk
bersaksi, maka dia memalsukan keadaan dengan memakai dua

pakaian, lalu datang dan memberi kesaksian sehingga diterima
darinya, karena penampilannya yang bagus dan pakaiannya yang

indah. Dikatakan, 'ia melangsungkannya karena kedua pakaiannya',
yakni kesaksiannya diterima karena kedua pakaiannya. Oleh karena
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itu, kedustaan dinisbatkan kepada keduanya dan dikatakan, 'seperti

orang memakai dua pakaian dusta'."

Mengenai hukum tatsniyah (kata ganda) pada lafazh'tsaubai
zuur' (dua pakaian dusta), maka ia merupakan isyarat bahwa dusta

yang digunakannya terdiri dari dua dusta, sebab orang itu berdusta

kepada dirinya berkenaan dengan apa yang tidak diambilnya, dan

berdusta kepada orang lain berkenaan dengan apa yang tidak

diberikan kepadanya. Demikian pula saksi palsu; ia menzhalimi

dirinya sendiri dan menzhalimi orang lain. Ad-Dawudi berkata,

"Penggunaan kata tatsniyah sebagai isyarat bahwa ia sama seperti

orang yang berkata dusta dua kali, sebagai bentuk penekanan

mencegah perbuatan itu. Dikatakan, sebagian mereka menempatkan

pada lengan baju, lengan baju yang lain, untuk menimbulkan

pemahaman bahwa bajunya ada dua. Demikian dikatakan Ibnu Al
Manayyar.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, serupa dengan itu apa yang terjadi di

zaman kita, yaitu berupa apa yang dibuat pada kerah baju, tetapi

makna pertama lebih sesuai. Ibnu At-Tin berkata, "Maksudnya

memakai dua pakaian berupa titipan atau pinjaman, sehingga orang-

orang mengira kedua pakaian itu miliknya, namun ia tidak dapat

memakainya terus menerus sehingga tersingkap kedustaannya.

Maksud hadits adalah mencegah wanita itu melakukan apa yang

disebutkannya, karena khawatir menimbulkan kerusakan antara

suaminya dan istrinya yang lain, lalu melahirkan kebencian antara

keduanya, maka jadilah seperti sihir yang memisahkan antara wanita

dan suaminya."

Az-Zamal<hsyai berkata dalam kitab Al Fa'iq, "Kata al
mutasyabbi' artinya yang berlagak kenyang padahal tidak demikian.

Lalu kata ini digunakan untuk mengungkap perbuatan seseorang yang

menampakkan sifat-sifat yang utama, namun hakikatnya tidak seperti

itu. Diserupakan dengan orang yang memakai dua pakaian dusta

dengan arti pelaku dusta. Ia adalah orang yang berhias dengan hiasan

i
i
i
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orang-orang shalih hanya sekadar pamer. Kemudian kedua pakaian itu
dinisbatkan kepada dirinya, karena keduanya sama seperti yang

dikenakan. Maksud penggunaan kata ganda adalah bahwa orang yang

berhias dengan apa yang tidak dimiliki, sama seperti orang memakai

dua pakaian dusta. Dia mengenakannya sebagai selendang dan sarung.

Penggunaan ungkapan sarung dan selendang sebagai ungkapan bahwa

ia memiliki sifat dusta dari kepala hingga kaki. Mungkin juga
penggunaan tatsniyah (kata ganda) sebagai isyarat perbuatannyayang

berlagak kenyang melahirkan dua keadaan yang tercela. Tidak ada

yang menjadikannya kenyang dan menampakkan kebatilan."
Sementara Al Mathrazi berkata, "Ia adalah orang yang menampakkan

diri sebagai orang yang kenyang namun sebenamya tidak demikian."

Imam Bukhari meriwayatkan hadits di bab ini melalui dua jalur.
Pertama, dari Sulaiman bin Harb, dari Hammad bin Zaid, dari
Hisyam, dari Fathimah, dari Asma', dari Nabi SAW. Kedua, dari
Muhammad bin Al Mutsanna, dari Yahya, dari Hisyam, dari
Fathimah, dari Asma'. Hisyam yang dimaksud adalah Ibnu Urwah bin
Az-Zubair. Adapun Yahya yang disebutkan pada jalur kedua adalah

Ibnu Sa'id Al Qaththan. Penegasan Hisyam memberi masukan bahwa
Asma' -yakni binti Al Mundzir bin Az-Zubair, anak wanita daripada
paman Hisyam dan istrinya- menceritakan langsung kepadanya.

Adapun Asma' adalah binti Abu Bakar Ash-Shiddiq, nenek keduanya
sekaligus. Kebanyakan murid-murid Hisyam sepakat atas sanad ini_

Sementara Ma'mar dan Al Mubarak bin Fadhalah menyendiri dengan

riwayatnya dari Hisyam bin Urwah, dimana keduanya mengatakan
dari bapaknya, dari Aisyah. An-Nasa'i meriwayatkannya dari Ma'mar
seraya berkata, "Riwayat ini keliru dan yang benar adalah dari
Asma'." Kemudian Ad-Daruquthni menyebutkan di kitab At-
Tatabbu', "Sesungguhnya Imam Muslim meriwayatkannya dari
Abdah bin Sulaiman dan Waki', keduanya dari Hisyam bin Urwah,
sama seperti riwayat Ma'mar." Dia berkata, "Riwayat ini tidak
shahih." Akhirnya, saya perlu meneliti riwayat Muslim hingga saya

dapatkan pada satu lembaran kulit, bahwa yang benar adalah dari

FATTIUL BAARr - 739



Abdah dan Waki', dari Fathimah, dari Asma', bukan dari Urwah, dari

Aisyah. Demikian juga dikatakan semua murid Hisyam. Saya (Ibnu

Hajar) katakan, ia tercantum dalam naskah-naskah shahih dari Muslim

pada pembahasan tentang pakaian. Dia menukilnya dari Ibnu Numair,

dari Abdah dan Waki', dari Hisyam, dari bapaknya, dari Aisyah'

Selanjutnya, dia menyebutkannya dari Ibnu Numair, dari Abdah saja,

dari Hisyam, dari Fathimah, dari Asma'. Jadi riwayat yang

merupakan nukilan Abdah berasal dari dua jalur dan dalam riwayat

Waki' hanya berasal dari jalur Aisyah saja.

Kemudian Imam Muslim meriwayatkannya dari Abu Muawiyah

dan Abu Usamah, keduanya dari Hisyam, dari Fathimah. Demikian

juga dikutip An-Nasa'i dari Muhammad bin Adam, dan Abu Awanah

dalam kitab Shahih nya dari Abu Bakar bin Abu Syaibah, keduanya

dari Abdah dari Hisyam. Serupa dengannya dalam Musnad lbnu Abi

Syaibah. Abu Awanah mengutipnya juga melalui Abu Dhamrah dan

dari Ali bin Mishar. Sementara Ibnu Hibban meriwayatkannya dari

Muhammad bin Abdunahman Ath-Thafawi, dan Abu Nu'aim dalam

kitab Al Mustakhraj dari Murji bin Raja', semuanya dari Hisyam, dari

Fathimah. Tampaknya yang akurat adalah dari Abdah, dari Hisyam,

dari Fathimah. Adapun Waki', riwayatnya dikutip Al Jauzaqi dari

Abdullah bin Hasyim Ath-Thusi, darinya, sama seperti dalam riwayat

Muslim, lalu digabungkan kepada Ma'mar dan Mubarak bin Fadhalah

lalu ditambatrkan kepada riwayat Ad-Daruquthni.

UA 'af1 tti 6srtungglrhnya seorang wanita berkata). Saya

belurn menemukan keterangan tentang nama wanita yagn dimaksud

dan tidak pula nama suaminya.

;? ;-'tt] lsrrungguhnya aku memiliki seorang madu). Dalam

riwayat Al Ismaili, i;E ,). o1 6"runggt hnya aku memiliki tetangga).

Tetangga yang dimaksud adalah istri madu, seperti telah dijelaskan.

ln+i;- ,srlt 't €\ b '63,3 'o1 
1,1t " berpura-pura kenyang

Aidak membutuhkan) dari suamiku selain apa yang diberikannya
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kepadalru). Dalam riwayat Muslim dari hadits Aisyah disebutkan, 0f

.q i t ;.rsti ,4t:'ttt.iii y,'J'yj U ,Ua'ai1 $esungguhnya

seorang wanita berkata, "Wahai Rasulullah, aku katakan bahwa

suamiku memberiku apa yang tidak pernah dai berikan kepadaku").

hti" i d '&-,$ (Orang yang berlagak kenyang dengan

yang tidak diberikan). Dalam riwayat Ma'mar 61r.6u1L2n, it{
(dengan apa yang tidak diberikan kepadanya).

apa
.a .dI

108. Cemburu

'c." '.t. t o/. o1 '.,t to tc/

G_.\fi 1. b-r --ts 
j :6:Le a/ r'-,

or:.xi {&', rf i' & Ut|5*
, ,,'.i \'

'nt p\ iurl

'J$ 
t_pt ,r" \fri',.s'1

'.o Lo', .oO t, lx...i
.2a-cJa., _* >-,r-.J\ qP

,i:r'ti r:{ y*,, ,;i a
Warrad berkata dari Al Mughirah, Sa'ad bin Ubadah berkata,

"sekiranya aku melihat seorang laki-laki bersama istriku, sungguh aku

akan menebas lehernya bukan dengan sisi pedang." Maka Nabi SAW

bersabda, "Apakah kamu hZran atas kecemburuan Sa'ad? Sungguh

aku lebih cemburu daripada dia, dan Allah lebih cemburu daripada

aku." G

.:t'o
5220. Dari Abdullah bin Mas'ud, dari Nabi SAW beliau

berkata, "Tidak ada seorang pun yang lebih cemburu daripada Allah,

). cl o /
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karena itulah Ia mengharamkan perbuatan-perbuatan keji, dan tidak

ada seorang pun yang lebih sukn kepada pujian daripada Allah"'

a1l U ilv *3 il;\t * ;ut'Jrr"oi w?nt *>t *p *

522:l.DariAisyahRA,sesungguhnyaRasulullahSAw
bersabda, "Wahai umat Muhammad, tidak ada seorang pun yang

lebih cemburu daripada Allah melihat hamba-Nya yang lakiJaki

maupun wanita berzina. wahai umat Muhammad, sekiranya knmu

tahu apa yang aleu tahu, sungguh kamu akan sedikit tertawa dan

banyak menangis."

'J;r'c-;6tir;f ;iV i* i1t;?;,bLi:^* €i *
.*,'o'ki;'Ai ,i;.'{'t #hr *L ii,r

5222. Dari Abu salamah, sesungguhnya urwah bin Az-Zubair

menceritakan kepadanya, dari ibunya yaitu Asma" sesungguhnya dia

mendengar Rasulullah sAw bersabda, "Tidak ada seorang pun yang

lebih cemburu dariPada Allah."

5223.DariAbuSalama}r,sesungguhnyaiamendengarAbu
Hurairah RA, dari Nabi sAw, bahwa beliau bersabda,

"sesungguhnya Allah cemburu, dan kecemburuan Allah adalah

seorang mulonin melala*an apa yang diharamkan Allah"'
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5224. Dari Asma' binti Abu Bakar RA, dia berkata, "Az-Zubair

menikahiku dan ia tidak memiliki harta di muka bumi tidak juga

budak ataupun lainnya selain unta yang digunakan untuk menyiram

dan kudanya. Aku biasa memberi makan kudanya, memberi minum

air, menjahit timbanya, dan membuat adonannya, padahal aku belum

pandai membuat roti. Saat itu yang membuatkan roti adalah wanita-

wanita tetanggaku yang berasal dari kaum Anshar. Mereka adalah

wanita-wanita yang jujur. Aku biasa membawa biji-bijian dari tanah

Az-Zubnr 
-yang 

diberikan kepadanya oleh Rasulullah SAW- di
atas kepalaku. Ia dari tempat tinggalku sejauh dua pertiga farsakh.

3t-9j -9 v:
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Suatu hari aku datang sementara biji-bijian di atas kepalaku. Aku
bertemu Rasulullah SAW dan bersamanya sekelompok orang dari

kaum Anshar. Beliau SAW memanggilku. Kemudian beliau berkata,
'ikh... ikh...', hendak ia membawaku dibelakang bersamanya. Aku
malu bedalan bersama kaum laki-laki. Aku pun ingat Az-Zubair dan

kecemburuannya --{an ia adalah manusia paling cemburu- dan

Rasulullah SAW mengetahui kalau aku malu, maka beliau pun pergi.

Aku datang kepada Az-Zttbair dan aku berkata, 'Rasulullah SAW
bertemu denganku sedangkan di atas kelapaku teradapat biji-bijian,
dan beliau SAW bersama sekelompok sahabatnya. Beliau
merendahkan kendaraannya agar aku naik. Namun, aku malu
kepadanya dan aku tahu kecemburuanmu'. Ia berkata, 'Demi Allah,
perbuatanmu membawa biji-bijian lebih berat bagiku daripada engkau

menunggang bersama beliau'." Ia berkata, "Hingga Abu Bakar
mengirimkan kepadaku 

-sesudah 
itu- seorang pembantu yang

membantuku mengurusi kuda dan seakan ia telah memerdekakanku."

"-L'r6 ,y.a,,r + h *Lht -*o4r otr ,JG oJi *
ht,* ;; A u:ft ,itu t44 yr*, :*'-;l, ?dt i-.*;\t;t1ri ,:.j#6;^;-at'.br.i e' ;l;'i- W. d *j *
us elt i,;i"l' W&.'l;d a.{ar * *', #?'t -r*
* u fur}j 

"L- i;r*ir 
;+ i |&i orv:a;LLtr ;

,6,* o:; g jya;*;,ra*Ltt en,W.,f r C
.**:; C t i.6etrXat'O*,J;?)

5225. Dari Anas, dia berkat4 'Nabi SAW pernah berada

bersama salah satu istrinya. Lalu salah satu Ummahatul Mukminin
mengirimkannya sebuah piring yang berisi makanan. kemudian istri
Nabi SAW memukul tangan pelayan hingga piring itu jatuh dan
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pecah. Nabi SAW pun mengumpulkan pecahan piring kemudian

mengumpulkan makanan yang terdapat dalam piring, lalu berkata,

'Ibu lcamu cemburu'. Kemudian beliau menahan si pelayan hingga

dibawa piring milik si istri yang beliau berada di rumahnya. Beliau

SAW menyerahkan piring yang masih utuh kepada yang piringnya

dipecahkan, dan beliau menahan piring yang pecah di rumah si istri

tempat piring itu pecah."

,i$'fL) ;a\t * dt c t1#L?nr **r l' + / /.e *
:rju ti; 6s.|aZ ,fFs L'AG idr *i"rf alar 'J;;
'J.u ,:Lv:; * \1.,*- ;' ^vii'oi'o\t'$ ,otLAt ; A
:!$Lji ,yt ,i 6 j?, ui ;t lnr'Jy, G- l+rLat ; #

."vi

5226. Dari Jabir bin Abdullah RA, dari Nabi SAW, beliau

bersabda, "Aht masuk surga, atau aku datang kesurga, maka aku

melihat padanya sebuah istana. Aku berkata, 'Untuk siapa ini?'
Mereka berkata, 'Untuk Umar bin Al Khaththab'. Aku pun ingin

memasukinya namun tak ada yang mencegahku kecuali

pengetahuanku akan kecemburuanmu'." IJmar bin Al Khaththab

berkata, "Wahai Rasulullah, demi bapak dan ibuku, wahai Nabi Allah,

apakah aku cemburu kepadamu?"

f , i. ),. t !. .c tc , .,,o, '1.1 l.c.t 1 o,
dlrl sL, a.$l c)f-.r ry p Le:=1 :l,tt oy-V G-) f

"et (t d ,*,, * \t -u it J;, itf iriL
erii lr ,Lt;i ,,*, +G ;ie; ilrrr st; a;t

*i ;b
. xi.

G *tt
ti, ,jd
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,io'"i ;;;.ir C fi ';L e .0i'4;'^5? L'-i i,7
.'rvi it'J;, t:"':l)11i

5227. Dari Abu Hurairah, dia berkata: Ketika kami berada di

sisi RasuluUah SAW yang sedang duduk-duduk, maka Rasulullah

SAW bersabda, "Ketika aku sedang tidur, tiba-tiba aku melihat diriku

berada di surga, dan ternyata seorang wanita sedang berwudhu di

samping sebuah istana. Alat bertanya, "Untuk siapakah istanq ini?"
Mereka menjawab, "Untuk Umar." Aku pun ingat kecemburuannya

maka alcu berbalik kebelakang." Umar menangis dan ia dalam majlis

itu, lalu berkata, "Apakah kepadamu wahai Rasulullah aku cemburu?"

Keteransan Hadits:

(Bab cemburu). lyadh dan selainnya berkata, "Kata ghiirah
(cemburu) diambil dari kata 'taghayyur al qalb'(perubahan hati) dan

gejolak emosi disebabkan persekutuan pada sesuatu yang menjadi

kekhususan baginya. Puncak perkara ini adalah yang terjadi antara

pasangan suami istri." Demikian yang berkaitan dengan manusia.

Adapun yang berkaitan dengan Allah maka Al Khaththabi berkata,

"Penafsiran paling bagus mengenai hal ini adalah penafsiran dalam

hadits Abu Hurairah, yakni hadits yang akan disebutkan di bab ini,
yaitu sabdanya; kecemburuan Allah adalah seorang mukmin

melakukan apa yang diharamkan Allah kepadanya."

Iyadh berkata, "Kemungkian cemburu yang berkaitan dengan

Allah adalah isyarat akan perubahan keadaan pelaku hal itu."
Dikatakan, ghirah (cemburu) pada dasamya adalah fanatisme dan

emosi. Namun ini adalah penafsiran berdasarkan konsekuensi

perubahan, maka kembali kepada kemarahan. Allah telah menisbatkan

ridha dan marah kepada diri-Nya di dalam kitab-Nya. Ibnu Al Arabi
berkata, "Perubahan adalatr mustahil bagi Allah berdasarkan dalil-dalil
qath'i (pasti), maka wajib menakwilkan dengan makna yang menjadi
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konsekuensinya, seperti ancamarL atau melakukan siksaan terhadap

pelaku, dan yang seperti itu."

Pada pembahasan tentang gerhana sudah dipaparkan sebagian

masalah ini dan menjadi keharusan untuk mengingatnya kembali di

tempat ini. Kemudian dia berkata, "Di antara bentuk kecemburan

Allah yang paling mulia adalah pengkhususan pemeliharaan-Nya

terhadap kaum tertenfu." Dia berkata pula, "Manusia yang paling

cemburu adalah Rasulullah SAW, karena beliau cemburu untuk Allah
dan untuk agama-Nya. Oleh karena itu, beliau tidak menuntut balas

untuk dirinya sendiri."

Selanjutnya, Imam Bukhari menyebutkan sembilan hadits,

yaitu:

Pertama, hadits Warrad dari Mughirah tentang kecemburuan

Sa'ad bin Ubadah.

"s$i )Ai (Waruad berkata). Dia adalah juru tulis Al Mughirah

bin Syu'batr serta maulanya. Haditsnya yang mu'allaq ini akan

disebutkan dengan sanad yang maushul pada pembahasan tentang

hukuman melalui Abdul Malik bin Umair, darinya sesuai redaksi di
atas, hanya saja di dalamnya disebutkan ,'&t * h, A* ,;t '':!,ti'#
(hal itu sampai kepada Nabi SAW). namun dia meringkasnya di
tempat ini. Pada pembahasan tentang tauhid melalui jalur ini akan

disebutkan dengan redaksi lebih lengkap. Al Mizzi telah lalai
benyebutkan riwayat mu'allaq ini pada pembahasan tentang nikah.

1,.,t ,. ,..6tt? U. :t; )tO (Sa,ad bin Wadah berkata). Dia adalah

pemimpin suku Khazraj dan salatr satu pemuka mereka.

'^;i."J ,{ft e l,*: ,>rji! ls"bironyo alat melihat seorang laki-

laki bersama istrilru niscaya aht akan menebasnya). Imam Muslim
mengutip hadits ini dari Abu Hurairah dengan redaksi, JH 6" :rL J6

i :J'it r,r;a5 lv{r\ g ,F 'Yi ,)+,, ,*1 * 'o'*: 7 )itt 1sa,ad
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berkata, 
*wahai Rasulullah, sekiranya aku mendapati seorang lelaki

bersama istriku, apaknh aku memberi kesempatan padanya hingga

mendatangkanempatsal<si?"Beliaumenjawab"'Benar!"Laludia
menambahkan dalam satu riwayat melaluilalur ini' '&' q{r: W ''Stt

ai; |p ;E;lu yo\ ,5 ol. ,l6iu.. (Dia berkata, "sekali-knli tidak'

demi yang mengutusmu dengan kebenaran' sungguh aku akan

mendahuluinya dengan pedang sebelum itu")' Dalxn hadits Ibnu

Abbas yang dikutip Imam Ahmad -dan redaksi ini menurut versinya-

dan Abu Daud serta Al Hakim disebutkan , o'i'i i$t:>h' l+ U'J il

S;', a':i;;;l Lg) 'cr:rri'p s'J{i i:ki .as$ i;''r; iti 'ql' 1clr;-;f i'
-,? 

i,:+\ $.rt, g) i jb'i r,tt13 rt*, ,li & 'ei t 1 k'?i t( d- F" iJ

o ,,;* ri ,,:.'l' ';-tti, i-,'f)ri * lo' & ilt'J't's Sut, 'Ue 4t-
tt w'al'.;t 'Ui 6 !r: ::'* Jr', dY ti' I :t t'i1 :., iG' rV& 'J'i'

j,,,!t, |i;'lut ,F.-P i+'u W}q"bi q y't19a'ti';r * tt '*tjiie

|* o$i !' * b 6i d 6 l' 
'J'v') {'p\ (xetitra turun avat ini'

,orang-orangyangmenuduhwanita-wanitaterhormat,..,ayat.Sa,ad

bin ubadah berkata, "Apakah seperti ini diturunkan? seandainya aku

mendapatinya,sedangknnpahanyaditindihseoranglaki-laki'apakah
tidakbolehbagillumenggeralrkannyadantidakpulamengusilotya
hinggaalatmendatangkanempatorangsalui?DemiAUah'alattidak
alranmendatangkanempatorangsal<sihinggaiatelahmenyelesaikan
urusannya.,, Kemudian Rasulullah SAW bersabda, 

,,Wahai selralian

Anshar, tidatrkah kamu mendengar apa yang dikntakan pemimpin

lramu?"Merekaberkata,"WahaiRasulullah'janganengkau
mencacinya, sesungguhnya ia taki-laki sangat pencemburu' Demi

Allah,tidakpernahmenikahiseorangwanitamelainkanperawan'dan
tidakpernahmenceraikanseorangwanitapunlaluadalaki-lakidi
antara kami yang berani meniknhinya karena kecemburuannya"'

Sa'ad berkata, "Demi Allah, sungguh aht mengetahuinya wahai

1

i
I

j
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Rasulullah, ia adalah benar dan berasal dari sisi Allah, tetapi alru
takjub").

# 
" 

(Bukan dengan sisinya).Iyadh berkata, "Kata tersebut

dibaca mushfih." Dia berkata, "Kami juga meriwayatkannya dengan

mushfah." Barangsiapa yang melafalkannya dengan tanda mushfah
maka ia menjadikarurya sebagai sifat pedang. Adapun yang

melafalkan dengan tanda musffihmaka diposisikan sebagai sifat bagi
yang menebas." Ibnu At-Tin mengklaim bahwa pada semua catatan

induk menggunakan tanda tasydid padahuruf fo' (mushaffa&), berasal

dari 'shafah as-saif , yakni sisi pedang dan tajamnya. Biasa juga
disebut 'gharaar'. Sebilah pedang memiliki dua sisi dan dua bagian
yang tajam. Maksudnya, ia menebas menggunakan tajamnya bukan
dengan sisinya. Orang yang menebas menggunakan tajamnya
bermaksud membunuh, berbeda dengan mereka yang menggunakan
sisiny4 ia hanya bermaksud memberi pelajaran.

Dalam riwayat Muslim dari Abu Awanah disebutkan, # ?
'iib, lbukan dengan sisinya). Riwayat ini menguatkan versi yang

memberi tanda kasrah pada huruf/a', meski tetap boleh diberi tanda
'fathah' dalam bentuk kata kerja 'majhul' (pasif). Ibnu Al Jauzi
mengingkarinya dan berkata, "Periwayat mengira ia berasal dari kata
'ash-sha/fuu'yang bermakna maaf, tetapi tidak demikian, bahkan ia
berasal dat'. 'shafah saif'(sisi pedang)." Saya (Ibnu Hajar) katakan,
mungkin diselaraskan dengan makna pertama. Kata 'shaftu' dan
'sha/hatu ' adalah semakna. Imam Muslim meriwayatkannya dari jalur
Za'idah, dari Abdul Malik bin Umair, dan dia jelaskan bahwa tidak
ada dalam riwayatnya kata anhu (darinya), demikian juga semua
riwayat dari Abu Awanah di kitab Bukhari dan selainnya, dimana
mereka tidak menyebutkannya.

V*"'r?',y O#i @pakah knmu heran terhadap kecemburuan

Sa'ad ). Persetujuan ini dijadikan dalil oleh mereka yang
memperbolehkan melakukan apa yang dikatakan Sa'ad Mereka
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berkata, "Apabila hal itu terjadi maka darah yang dibunuh dinilai sia-

sia (tak ada ganti rugr)." Pernyataan ini dinukil dari Ibnu Al Mawaz

(salatr seorang ulama madzhab Maliki). Lebih detail mengenai hal ini

akan disebutkan pada pembahasan tentang hukuman.

Kedua, hadits Ibnu Mas'ud yang dinukil dari Umar bin Hafsh,

dari bapaknya, dari Al A'masy, dari Syaqrq. Syaqiq yang dimaksud

adalah Abu Wa'il Al Asadi, sedangkan Abdullah adalah Ibnu Mas'ud.

lt A'if *i'u 6 (Tidak ada seorang pun yang lebih cemburu

daripada Allah). Penyebutan kata 'min' di tempat ini hanya sebagai

tambahan berdasarkan hadits sesudahnya. Kata aghyaru mungkin

diberi tanda 'dhammah'pada bagian akhirnya dan boleh juga diberi

tanda 'fathah' sesuai dua dialek; Hijaz dan Tamim. Jika dibaca

fathah' maka mungkin kata aghyar berada pada posisi 'kasrah'

sebagai sifat dari kata 'ahad' (seorang). Sedangkan bila dibaca

'dhammah'maka mungkin ia sebagai sifat bagi kata 'ahqd'(seorang).

Adapun predikatnya tidak disebutkan dalam kedua keadaan itu,

dimana seharusnya adalatr, 'ada' atau yang sepertinya. Pembahasan

tentang kecemburuan Allah sudah dipaparkan pada hadits

se,belurnnya. Sedangkan panjelasan lain dari hadits ini akan diulas

pada pembatrasan tentang tauhid.

Catatan:

Dalam riwayat Al Ismaili disebutkan sebelum hadits Ibnu

Mas'ud, safu bab berkenaan dengan cemburu dan pujian. Namun saya

tidak melihatnya tertera pada naskatr-naskah Imam Bukhari.

Ketiga, hadits Aisyah RA yang diriwayatkan melalui Abdullah

bin Maslamah, dari Malik, clari Hisyam, dari bapaknya.

,ti ut \i t:* 6:i-'ai it f '*t 't;t t *iiJ il u- got ai umat

Muhammad, tidak seorang pan yang lebih cemburu daripada Allah,

ketilra Ia melihat hamba-Nya yang laki-laki atau perempuan berzina).
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Demikian tercantum dalam riwayatnya di tempat ini dari Abdullah bin
Maslamah (Al Qa'nabi), dari Malik. Sementara dalam riwayat-riwayat

lainnya yang dinukil dari Malik disebutkan, Ui g.i \i ftamba-Nya

yang wanita berzina), s:rma seperti bentuk kalimat sebelumnya. Sudah

disebutkan pula pada pembahasan tentang gerhana dari Abdullah bin
Maslamah, melalui sanad ini sama seperti riwayat mayoritas ulama.

Tampalarya riwayat di tempat ini hanya kekeliruan pada saat

penulisan. Barangkali kata d,i (berzina) tidak tercantum dalam

naskah asli, karena suatu kesalahan, kemudian dicantumkan kembali
lebih akhir oleh penyalin naskah dari tempat yang seharusnya. Bagian
yang dikutip Imam Bukhari yaitu hadits ini merupakan penggalan

hadits tentang khutbah yang disebutkan pada pembahasan tentang
gerhana.

Keempat, hadits Asma' yang diriwayatkan melalui Musa bin
Ismail, dari Hammam, dari Yahya, dari Abu Salamah, dari Urwah bin
Az-Zubair. Yahya yang dimaksud adalah lbnu Abu Katsir. Abu
Salamalr adalah Ibnu Abdurrahman. Pada sanad ini disebutkan,
"Sesungguhnya Urwah", sementara dalam riwayat Hajjaj bin Abi
Utsman, dari Yahya bin Abi Katsir yang dikutip Imam Muslim
disebutkan, "IJrwah menceritakan kepada kami." Adapun riwayat Abu
Salamah dari Urwah termasuk riwayat orang-orang yang setingkat,
karena keduanya berdekatan dari segi usia dan juga dalam hal
menuntut ilmu. Meski Unvah sedikit lebih tua dibandingkan Abu
Salamatr.

if,.J;i ,li ft @ari ibunya, Asma). Dia adalah Asma' binti Abu

Bakar. Dalam riwayat Muslim disebutkan, *Ut f. gri * ,Ai oi

,53o 6etungguhnya Asma' binti Abi Bakar Ash-shiddiq menceritakan

kepadanya).

lt b '*i ;? | Qidak ada sesuatu yang lebih cemburu

daripada Altah). Dalam riwayat Hajjaj disebutkan , k, 'U '*f i? e
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(tictak ada sesuatu yang lebih cemburu daripada Allah), keduanya

adalah semakna.

Kelima, hadits Abu Hurairah yang diriwayatkan melalui dua

jalur" Pertama, dari Musa bin Ismail, dari Hammam, dari Yahya, dari

Abu Salamah. Kedua, dari Abu Nu'aim, dari Syaiban, dari Yahya,

dari Abu Salamah. lmam Bukhari tidak menyebutkan matan hadits

dari riwayat Hammam, bahkan dia berpindah kepada riwayat Syaiban,

lalu mengutip hadits berdasarkan riwayatnya. Adapun yang tampak,

redaksi keduanya adalah sama. Dalam riwayat Hajjaj bin Abi Utsman

yang dikutip Imam Muslim, hadits Abu Salamah dari Urwah

disebutkan lebih dahulu daripada haditsnya dari Abu Hurairah.

Kebalikan daripada riwayat Hammam yang dikutip Imam Bukhari.

Imam Muslim menukilnya juga dari riwayat Harb bin Syaddad, dari

Yahya dengan mengutip hadits Abu Hurairah saja, sama seperti yang

disebutkan Imam Bukhari dari riwayat Syaiban dari Yahya. Kemudian

Imam Muslim menyebutkan dari Hisyam Ad-Dustuwa'i dari Yahya,

dengan mengutip hadits Asma' saja. Tampaknya Yahya terkadang

mengumpulkan keduanya dan terkadang memisahkannya. Al Ismaili

meriwayatkan dari Al Auza'i, dari Yahya, dengan m,englltip hadits

Asma' saja, lalu pada bagian awal ditambahkan, -*Jt '.* 
(di atas

mimbar).

]tfi ij,t 
'tsl 

ls"tungguhnya Allah cemburu). Dalam riwayat Hajjaj

yang dikutip Imam Muslim disebutkan, 3Ud-'Ufit'dr{2 lSesungguhnya

orang mulonin cemburu).

ht i? s iyii, ,$-'ot :, itj (Dan kecemburuan Allah adalah

seorang mulonin melakukan apa yang diharamkan Allah). Demikian

yang dikutip kebanyakan periwayat. Begitu pula yang terdapat dalam

riwayat Muslim, tetapi dengan redaksi, * ?7 6 @pa yang

diharamknn atasnya). Sedangkan dalam riwayat Abu Dzar, 'ot nt'a';li

,jtt I (dan keeemburuan Attah adalah tidak dilalatkan). Demlkian
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juga yang saya lihat tercantum pada riwayat An-Nasafi. Ash-Shaghani

berlebihan hingga berkata, "Demikian yang dikutip oleh sernuanya,

nirmun yang benar adalah riwayat yang menghapus kata laa."

Dernikian yang dia katakan. Saya (Ibnu Hajar) sendiri tidak tahu apa

yang dia maksud dengan 'semuanya'. Kebanyakan periwayat Imam

Bukhari tidak mencantumkan kata tersebut, sebagaimana riwayat ahli

hadits yang lain, seperti Imam Muslim, At-Tirmidzi, dan selain

keduanya.

Kemudian riwayat yang mencantumkan kata 'laa' diberi

penjelasan oleh Al Karmani dan selainnya. Kesimpulannya,

"Sesungguhnya kecemburuan Allah bukan dalam hal melalcukan atau

tidak melakukan. Oleh karena itu, harus ada yang disisipkan dalam

kalimat itu, seperti hendaknya seseorang tidak melakukan.

Maksudnya. dalam bentuk larangan untuk melalrukan. Atau kalimat

yang seperti ini." Ath-Thaibi berkata, "Maksudny4 kecemburuan

Allah ada dikarenakan tidak dilakukan..." Sementara Al Karmani

berkata, "Sekiranya dikatakan bahwa makna kalimat tidak serasi bila
dicantumkan kata 'laa' (tidak), maka itu menjadi bukti batrwa kata

tersebut hanya sebagai tambahan. Kata 'laa' ini sudah dikenal

seringkali ditarnbahkan dalam pembicaraan, seperti kalimat, o11** r;

ii:t I (apa yang menghalangimu untuk tidak sujud), yakni; apa yang

menghalangimu untuk sujud. Atau kalim at, ,;t$h '&l 'nV- 9d. pgo,

Ahli Kitab tidak mengetahui), yakni agar atrli kitab benar-benar

mengetahui, serta kalimat-kalimat lain seperti itu.

Keenam, hadits Asma' binti Abu Bakar RA yang diriwayatkan

melalui Mahmud, dari Abu Usamah, dari Hisyam, dari bapalrnya.

Mahmud yang dimaksud adalah Ibnu Ghailan Al Marwazi.

"r;i 7 ,ft ,i.fr1 @apallu mengabarlcan kepadalat, dari

Asma). Ia adalah ibunya sendiri, seperti telah disebutkan.

TATIIT'L BAARI - 753



?t gu ? :o ti )k rt )o b *'rt' e.'i u't ;:.1 ,ry"ti
yjt 1lr-Z"bair menikahilat sementara ia tidak memiliki harta, budak

dan sesuatu apapun di muka bumi, kecuali unta yang digunaknn untuk

menyiram dan ladanya). Az-Znbair yang dimaksud adalah Ibnu Al
Awwam. Mengenai penyebutan budak sesudah kata 'harta',

didasarkan kepada pengertian batrwa harta adalah unta atau tanah

yang ditanami. Hal ini telah dikenal dalam bangsa Arab. Mereka

memakai kata 'harta' unfuk semua itu. Kemudian yang dimaksud

dengan budak menurut pemahaman ini adalah semua jenis hamba

sahaya, baik laki-laki maupun wanita. Adapun pernyataan sesudahnya,

'tidak ada sesuafu' termasuk penyebutan kata umum sesudah kata

yang kltusus, mencakup semua yang dapat dimiliki dan dijadikan

harta. Akan tetapi tampaknya, ia tidak memasukkan hal-hal pokok

seperti tempat tinggal, pakaian, makanan, dan modal harta niaga.

Redaksi riwayat ini juga memberi asumsi bahwa tanatr yang biasa ia

sebutkan tidak dimiliki oleh Az-Zubair, namun itu hanyalah

pernberian untuk diambil manfaatnya, bukan untk dimiliki tanahnya.

Oleh karena itu, Asma' tidak mengecualikannya sebagaimana ia

mengecualikan kuda dan unta penyiram.

Pernyataan Asma' yang mengecualikan kuda dan unta penyiram

menimbulkan polemik tersendiri bagr Ad-Dawudi. Menurutnya,

pernikatran Az-Zubair dengan Asma' berlangsung di Makkah sebelum

hrjrah. Lalu Asma' hijrah ketika mengandung Abdullah bin Az-Zubair

seperti telah disebutkan seczlra tegas pada pembahasan tentang hijrah.

Adapun unta penyiram itu didapatkan Az-Zubair dengan sebab adanya

tanatr pemberian. Ad-Dawudi berkata, "Ketika di Malfrah, dia belum

memiliki kuda maupun unta penyiram." Namun, kemusykilan ini
dijawab tahwa penafian itu tidaklah tepat, karena tidak ada halangan

jika kuda dan unta telah dimiliki Az-Zubair sebelurn hijrah. Telah

disebutkan pada pembatrasan perang Badar bahwa Az-Ztbair
menunggang kuda. Padahal mereka belum pernah melakukan

peperangan sebelum perang Badar. Kemudian unta mungkin juga

L.
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sudah beliau miliki ketika di Makkah. Lalu saat dia datang ke
Madinah dan diberi tanah, maka dia menyiapkan unta tersebut untuk
menyiram tanaman. Adapun sebelumnya dia menggunakannya untuk
selain keperluan menyiram.

Ui, 'r+i ',-*i g*" biasa memberi makan fudanya). Imam

Muslim menarnbatrkan dari Abu Kuraib, dari Abu Usamah, ,gi *if?l
'*?t )*og ,s;t biti '&??: (at* menanlatpi kebutuhannya,

memeliharanya, menumbuk biji-bijian untuk unta penyiramnya, dan

memberinya malmn). Imam Muslim menyebutkan juga dari Ibnu Abi
Mulaikah, dari Asma' , L?t *iUl ti oS 1 #t z1+ j1r ;Yi 'cjk

*v titi 'i'#i ,>:s ,,it UV" b,* ,*l i; *+ .u t- * An
biasa melayani Az-Zubair dalam mengurus rumah, dan dia memiliki
kuda yang alan rawat, maka tidak ada sesuatu yang lebih berat bagilat
dalam melayaninya kecuali mengurusi latdanya, ahrlah yang merawat
dan memeliharanya).

,t;St g*ii (Dan aht memberi minum ai). Demikian yang

disebutkan kebanyakan periwayat. Dalam riwayat As-Sarakhsi

disebutkan, &?t (meminumkanl. Maksudryu, merninumkan kuda

atau unta penyiram dengan air.

',*b (Membuat adonan). Maksudny4 adonan tepung. Hal ini

menguatkan pengertian 'harta' yang telah kami paparkan. Sekiranya
yang dimaksud adalatr penafian semua jenis hart4 niscaya tidak ada
pula tepung yang dibuat adonan itu. Maka tentu maksudnya bukan
penafian semua jenis harta. Sudah disebutkan pada pembahasan hdrah
batrwa Az-Zubur bertemu Nabi SAW dan Abu Bakar ketika kembali
dari Syam dalam rangka berdagang, maka Az-Ztfianr memakaikan
pakaian pada keduanya.

4'erjV' d- ofi ,:*l *t';r1'{, (Saat itu atat betum pandai

membuat roti, maka yang membuatkan roti adalah wanita-wanita
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tetanggalat). Dalam riwayat Muslim, d. 4 tst6 @aka membuat roti

untuklat). Hal ini dipahami bahwa dalam perkataannya terdapat

sesuatu yang dihapus. Adapun selengkapnya adalah, *Az-Zubai

menikahiku di Makkah dan ia dalam kondisi seperti yang disebutkan'

Keadaannya tetap demikian hingga kami datang ke Madinah. Adapun

aku melakukan ini dan itu...," sebab wanita-wanita Anshar

bertetangga dengannya setelah kedatangannya ke Madinah. Demikian

juga apa yang akan disebutkan tentang riwayat yang dikutip An-

Nawawi mengenai tanah Az-Zt$ur.

9V ;:;;. $1 (Merel<a adalah wanita-wanita jujur). Asma'

menisbatkan mereka kepada kejujuran sebagai penekanan atas sikap

mereka yang baik dalam bergaul dan menetapi perjanjian.

-pi;p ir' ,,t; l' J;,' fii olr- /.]t ;\i b cltr Sal * 1

(Afu biasa memindahkan biii-bijian dari tanah Az-Zubair yang

diberikan kepadanya oleh Rasululah SAW). Pada pembahasan tentang

ketetapan seperlima harta rampasan perang sudah disebutkan keadaan

tanalr yang dimaksud, bahwa ia termasuk harta fai' yang diberikan

.{tlah kepada Rasul-Nya, dari harta benda bani An-Nadhir'

Kejadiannya berlangsung di awal-awal kedatangannya ke Madinah,

seperti sudah dipaparkan penj elasannya.

,i ,ft Qa berasal darilat). Maksudnya, dari tempat tinggalku.

L\ L\ ,'Jti j ,Gbi (Betiau memanggillat kemudian berlmta,

"ikh... ilth..."). Ini adalah kalimat yang diucapkan untuk unta bagi

siapa yang ingin mengistiratratkan.

';it €)r4 (Agar ia membawalat di belakangnya). Seakan-akan

Asma' memahaminya dari faktor-faktor penjelas yang ada. Jika tidak,

ada kemungkinan Nabi SAW hendak menaikkannya ke atas hewan

bersama bawaannya, lalu beliau menaiki hewan yang lain.
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Jelr e'-vi bi'{i.f-d (Alat malu berjalan bersama kaum laki-

laki). Hal ini ia bangun atas apa yang dipahaminya bahvra ia akan

dibonceng. Adapun bila dikaitkan dengan kemungkinan lain, maka

tidak ada kemestian harus berjalan bersama-sama.

-/6' 7t oSi- ,s?: F.jt ofsi (Alat ingat Az-Zubair dan

kecemburuannya. Ia adalah manusia paling pencemburu). Hal ini
dinisbatkan kepada apa yang ia ketahui, yaitu ingin melebihkan Az-
Zubair dalam hal itu di atas yang lain. Atau mungkin ada kata 'min'

yang harus ditambahkan. Kemudian saya melihatnya tercantum dalam

riwayat Al Ismaili dengan redaksi, *tit pi 'U O(., (ia termasuk

manusia paling cemburu).

'ain *fi 'u ';" 'lbi otr 6$t $Li i'i (Demi Allah,

perbuatanmu membawa biji-btjian di atas kepalamu lebih berat
bagilu daripada englau menunggang bersamanya). Demikian yang

dinukil kebanyakan periwayat. As-Sarakhsi menukil dengan redaksi,
''!fb "$l oit (ia lebih berat atasmu). Kemudian kata ini tidak

tercantum dalam riwayat Imam Muslim. Letak perbandingan yang

diisyaratkan oleh Az-Zubair, bahwa perbuatan Asma' yang menaiki
hewan bersama Rasulullah SAW tidak akan menimbulkan
kecemburuan baginya, sebab ia adalatr saudara perempuan istri beliau
SAW, maka dalam kondisi seperti itu ia tidak halal dinikahi Nabi
SAW meskipun sekiranya dia tidak bersuami. Kemungkinan terjadi
seperti yang terjadi pada Zainab binti Jahsy nampaknya jauh sekali,
karena dalam hal ini memiliki konsekwensi pemisahan saudarinya dari
suaminya. Untuk itu, yang terjadi adalah berdesakan dengan sebagian

laki-laki tanpa sengaja, dan tersingkap darinya -saat perjalanan- apa
yang tidak ia inginkan tersingkap, atau semisalnya. Semua ini lebih
ringan dibandingkan kondisinya yang membawa biji-bijian di atas

kepalanya dari tempat jauh, karena semua ini menimbulkan anggapan

adanya kekerasan hati, kerendatran jiwa, dan kurangnya kecemburuan.
Namun, faktor yang membuatnya bersabar adalah kesibukan suami
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dan bapaknya dalam berjihad atau hal lain yang diperintahkan Nabi

SAW. Dahulu, mereka tidak menyibukkan diri dengan urusan-urusan

rumah, dalam arti menanganinya langsung. Sementara mereka juga

mengalami kesulitan mendapatkan para pembantu, maka urusan-

urusan rumah menjadi tanggungan istri-istri mereka, agar para suami

mendapatkan waktu lebih banyak dalam menyebarkan misi Islam,

ditambatr lagi kebiasaan mereka saat itu yang menganggap bahwa

mengerjakan pekerjaan rumah adalatr aib.

sfri ut'&i ,,.r$t L,V 
"$t pa;u;'ti;. k i At &'ti ,p

(Hingga Abu Bal<ar mengirimkan seorang pembantu yang mengurus

lruda, maka seakan ia memerdekakanku). Dalam riwayat Imam

Muslim disebu&an, # fta mencukupiht), danini lebih tepat, sebab

pernyataan pertama mengindikasikan batrwa pembantu itu hanya

untuk mengurusi kuda. Berbeda dengan riwayat Imam Muslim.

Kemudian Imam Muslim menyebutkan dalam riwayat Ibnu Abi

Mulaikalr, Lq # '.:.iri 
,tl;e 6thb6 ,f ',Ju, {f il' **}lt ,*

'-f;1 C Z:jiJb u,llt (seorang datang kepada Nabi SAW kemudian ia

memberikan tawanan itu kepadanya sebagai pembantu. Ia berkata,

"Cuhrploh bagiht dimana ia telah mengurus lada dan ia melepaskan

tanggungan darilru'). Mungkin dipadukan bahwa ketika para wanita

tawanan datang kepada Nabi SAW, maka Nabi SAW memberikan

salah satunya kepada Abu Bakar, lalu Abu Bakar mengirimnya kepada

anak wanitanya (Asma'), maka tepatlah dikatakan bahwa Nabi SAW

yang memberi, hanya saja sampai kepadanya melalui perantara. Imam

Muslim menyebutkan pula sehubungan riwayat ini bahwa ia menjual

pembantu tersebut lalu mensedekahkan harganya. Hal ini dipahami

bahwa dia tak butuh lagi, karena telah memiliki pembantu yang lain.

Kisatr ini dijadikan dalil bahwa istri melakukan semua yang

dibutuhkan oleh suaminya, salah satunya adalah pelayanan. Inilah

pendapat Abu Tsaur. Adapun ulama-ulama lain memahami batrwa

Asma' melakukan semua itu atas dasar suka rela bukan kewajiban.

E.
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Demikian disebutkan Al Muhallab dan selainnya. Tampaknya,

kejadian ini dan yang sepertinya berlangsung dalam kondisi darurat,

maka hukumnya tidak dapat diterapkan pada selain kondisi mereka.

Sudah disebutkan juga bahwa Fathimah sang pemimpin wanita
seluruh alam, mengadukan apa yarrg menimpa tangannya akibat
menggiling makanan. Dia juga minta kepada bapaknya seorang

pembantu. Lalu bapaknya menunjukkan kepadanya sesuatu yang lebih
baik daripada itu, yakni dzikir kepada Allah. Namun, yang lebih kuat
adalah memahami urusan ini menurut kebiasaan suatu negeri.

Al Muhallab berkata, "Dalam hadits ini terdapat keterangan
bahwa wanita mulia bersuka rela melayani suaminya dalam perkara
yang tidak wajib baginya, dan hal itu tidak diingkari oleh bapaknya
maupun penguasa." Namun ditanggapi bahwa kesimpulan ini
dibangun di atas dasar pendapat Asma' melakukannya secara suka

rela. Padahal mereka yang tidak sependapat bisa berkata, "sekiranya
perbuatan itu tidak wajib tentu bapaknya tidak akan tinggal diam.
Mengingat perkara ini sangat berat bagi si bapak dan juga anak
perempuannya. Begitu pula Nabi SAW tidak akan membiarkannya
mengingat kedudukan Ash-Shiddiq yang sangat agung di sisinya.

Dia berkata, "Di dalamnya terdapat keterangan yang

membolehkan wanita dibonceng dibelakang laki-laki." Dia berkata
pula, "Hadits ini tidak menyebutkan Asma' menutupi diri dan Nabi
sAw tidak juga memerintahkan menutupi diinya, maka disimpulkan
dainya bahwa hijab hanya berlaku bagi istri-istri Nabi sAw secara
khusus." Adapun nampaknya bahwa kisah ini teq'adi sebelum turun
pensyariatan hij ab. Sementara Aisyah berkata-seperti disebutkan pada
tafsir surah An-Nuur, 'uU3\i o:;ai 1;a1;; ,b bh i-)ar> ii A
ya. tg| U:Jfri gt:F ,fi (ketitca'trrun ayot, ,,heniaktah 

mereka

menjulurkan kerudung-keruaung mereka ke dada-dada mereka,,,
maka kaum wanita mengambil pinggiran sarung-sarung mereka lalu
menyobelvtya dan menggunakannya sebagai kerudung'). Kebiasaan
wanita ini telah berlangsung lama dengan menutupi wajah-wajah
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mereka dari kaum laki-laki, sejak dahulu hingga sekarang. Adapun

yang disebutkan Iyadh bahwa yang menjadi kekhususan Ummahatul

Mukminin adalah menutup bentuk mereka, sebagai tambahan

menutupi tubuh-tubuh mereka.

Al Muhallab berkata, "Dalam hadits ini terdapat keterangan

tentang kecemburuan laki-laki jika istrinya melakukan hal-hal berat

berupa pelayanan, dan rasa risih suami atas hal itu, terutama bila

istrinya memiliki leluhur yang baik-baik." Hadits ini juga memuat

keutamaan bagi Asma' dan Az-Zrbair serta Abu Bakar dan juga

wanita-wanita Anshar.

Ketujuh, hadits Anas yang diriwayatkan melalui Ali, dari Ibnu

Ulayyah, dari Humaid. Ali yang dimaksud adalah Ibnu Al Madini.

Nama Ibnu Ulayyah adalah Ismail. Adapun perkataannya dari Anas,

maka pada pembahasan tentang perbuatan aniaya sudah disebutkan

penegasan bahwa ia mendengar langsung dari Anas. Demikian juga

penyebutan kedua wanita yang dimaksud, yakni istri tempat Nabi

SAW berada yaitu Aisyah, sedangkan istri yang mengirimkan

makanan adalah Zainab binti Jahsy, dan ada juga yang mengatakan

selain itu.

5,i ,>tG (Ibu kanu cemburu). Pembicaraan ini ditujukan

kepada mereka yang ada di tempat tersebut. Ibu yang dimaksud adalah

orang yang memecehkan piring, dan ia adalah salah satu Ummahatul

Mukminin, seperti yang telah disebutkan. Ad-Dawudi mengemukakan

pendapat yang ganjil seraya berkata, "Maksud 'ibu kamu' adalah

Sarah." Seakan-akan makna perkataan ini menurutnya adalah,

"Janganlah kamu heran atas kecemburuan yang menimpa wanita ini.

Sungguah telah cemburu sebelumnya ibu kamu hingga ia

mengeluarkan Ibrahim dan anaknya Ismail yang masih bayi bersama

ibunya ke lembatr tanpa tanaman." Pernyataan ini meski memiliki
kemungkinan dibenarkan, tetapi maksudnya tidak demikian, bahkan ia

adalah wanita yang memecahkan piring. Demikian juga pandangan

yang dipahami semua pensyarah hadits tersebut. Mereka berkata, "Di
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dalamnya terdapat isyarat agar tidak memberi sanksi kepada orang

yang ditimpa cemburu, karena pada saat seperti itu akalnya tertutup

oleh gejolak emosi akibat kecemburuan.

Abu Ya'la meriwayatkan melalui sanad yang cukup baik dari

Aisyatr, dari Nabi SAW, ilei 7 $Ut Pi '# 1 ;rSt of

(Sesungguhnya orang-orang yang ditimpa cemburu tidok melihat
bagian bawah lembah dari bagian atasnya). Nabi SAW mengucapkan

sabdanya sehubungan dengan sebuah kisah. Dari Ibnu Mas'ud, dari

Nabi SAW, # 7i q os ',b ? ,rt ,,tAt * ira, i.;i ii,r lit

(Sesungguhnya Allah menuliskan sifat cemburu kepada kaum wanita.

Barangsiapa bersabar atasnya maka ia mendapat pahala syahid).
Hadits ini diriwayatkan Al Bazzar dan dia mengisyaratkan

keshahihannya. Para periwayatrya tergolong tsiqah (terpercaya),

tetapi terjadi perbedaan pada Ubaid bin Ash-shabbatr. Pernyataan Ad-
Dawudi yang mengatakan batrwa Sarah adalatr ibu mereka yang diajak
berbicara saat itu juga perlu ditinjau kembali, karena bila mereka
berasal dari bani Ismail, maka ibu mereka adalah Hajar, bukan Saratr.

Di satu sisi pernyataan itu sangat jauh, kernungkinan mereka berasal

dari bani Israil sehingga dikatakan ibu mereka adalah saratr.

Kedelapan. hadits Jabir bin Abdullatr RA yang diriwayatkan
melalui Muhammad bin Abu Bakar Al Muqaddami, dari Mu'tamir,
dari Llbaidillah, dari Muhammad bin Al Munkadir. Mu'tamir yang
dimaksud adalah Sulaiman At-Taimi. Abdullatr adalatr Ibnu Umar AI
Umari. Hadits Jabir ini sudah disebutkan pada pembahasan tentang
keutamaan Umar.

Kesembilan, hadits Abu Hurairatr RA yang diriwayatkan
melalui Abdan, dari Abdullatr, dari Yunus, dari Az-Zuhri, dari Ibnu Al
Musalyab.

'Ht 
G ,r-i, cU tli Gi. (Ketika aku sedang tidur, alat melihat

dirilru berada di surga). Hal ini mendukung salah satu di antara dua
kemungkinan sebagaimana yang tertera pada hadits terdahuru,
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yalrgmana dikatakan padanya, "ei, *1 :i t' iie; 6n" masuk

surga atau aku mendatangi surga), maka ada kemungkinan

kejadiannya berlangsung saat sadar atau dalam mimpi, maka hadits ini

menjelaskan bahwa kejadian tersebut berlangsung dalam mimpi'

'rb9;ifp $$ gernyata ada seorang wanita sedang berwudhu).

Sudah disebutkan klaim Al Khaththabi bahwa redaksi ini merupakan

kesalahan penyalinan naskah, dan Al Qurthubi menisbatkan perka.laan

tersebut kepada Ibnu Qutaibah. Memang benar demikian, Ibnu

Qutaibah menyebutkannya dalam kitab Gharibul Hadits melalui jalur

train dari Az-Znhi,, dari Said bin Al Musayyib, dari Abu Hurairah,

lalu diterima darinya oleh Al Khaththabi, kemudian ia

menyebutkannya pada Syarh Bukhari dan pernyataan ini disetujui

Ibnu Baththal. Dia berkata, "Kemungkinan riwayat ini benar, namun

kata' tatawadha' (b ervvudhu) merupakan kekeliruan dalam penyalinan

naskah, sebab bidadari-bidadari adalah suci dan tak ada keharusan

berwudhu bagi mereka. Demikian juga semua yarlg masuk surga tidak

ada keharusan bersuci." Saya telah mengulas permasalahan ini

bersama Al Khaththabi pada keutamaan Umar.

Hadits ini dijadikan dalil Al Khaththabi bahwa bidadari di surga

berwudhu dan shalat. Saya (Ibnu Hajar) katakan, keberadaan surga

yang tidak ada taklif (beban) ibadah tidak berkonsekuensi ibadah tidak

bisa dilakukan seorang hamba atas pilihannya. Kemudian Ibnu

Baththal berkata, "Disimpulkan dari hadits ini, barangsiapa

mengetahui suatu sifat sahabatnya, maka tidak patut melakukan apa

yang bisa mengusik sifatnya." Hadits ini juga menjelaskan bahwa

seseorang yang, dinisbatkan kepada kebaikan, lalu melakukan

perbuatan yang bertentangan dengan sifat orang-orang baik, maka

harus diingkari. Disebutkan juga bahwa surga telatr ada dan demikian

pula bidadari. Masalatr ini sudah dipaparkan pada pembahasan tentang

awal mula penciptaan.
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109. Kecemburuan dan Kemarahan Mereka

^t 
Jy_, CJts 'Uu fii ilr €) u.G * 

"j 
,y rb *

',* * 6y, ,:^;r, ,;r #tl rv{ j\,*3 #\t .*
,;b # $ (i ,Jd r ,.rrl1 r;i ';.i 'u ,i=ji ,|--,lu ,r|;,;
) * ;b'",{' * $, ,",1;*1 L:, | 'd,rfr g:V'+t;

6 ;rr J;, t:- i^;tt, 'S*f 
'Lij ,Uu ,;1t;y. ir)

'dl^-'t

5228. Dari Hisyam, dari bapaknya, dari Aisyatr RA, dia berkata,

"Rasulullah SAW bersabda kepadaku, 'Sungguh aku mengetahui jika
engknu ridha kepadaht dan jika engkau marah kepadalu'. " Aisyah
berkata, "Aku berkata, 'Darimana engkau mengetahui hal itu?' Beliau
bersabda, 'Adapun jika engkau ridha niscaya engkau mengatakan,

'Demi Tuhan Muhammad'. Sedangkan jika engkau marah, maka

engkau mengataknn, 'Demi Tuhan lbraltim'." Ia berkata, "Aku
berkata, 'Benar, demi Allah wahai Rasulullah, aku tidak menghindari

kecuali namamu'."

ti;t ,b L'; 6 
'Uu 

,l!t *.a *
f, ,;A. a1y & L'-* K *;
);',)\6:i $i,t7)b .,i,j',r;t11.*i r)L\t -u ir Jy,

f ;2yJ.)t6q *6fr'oi'rr,:!r?t; & *t
5229. Dari Hisyam, dia berkata: Bapakku mengabarkan padaku,

dari Aisyah, sesungguhnya dia berkata, "Aku tidak pernah cemburu

oi o,;i,iG rb *
^t\* 
^t 

J* ^t 
J;).
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kepada Rasulullah SAW karena seorang wanita, sebagaimana aku

cemburu terhadap Khadijah, karena Rasulullah SAW seringkali

menyebut dan memujinya. Allah telah mewahyukan kepada

Rasulullah SAW untuk memberi kabar gembira kepadanya berupa

rumah miliknya di surga yang terbuat dari mutiara."

Ketl:rangan Hfldits:

(Bab kecemburuan wanita dan kemarahan merekn). Judul bab

ini lebih khusus daripada bab sebelunmya. Kata 'al wajd' artinya

marah. Imam Bukhari tidak memaparkan hukurn masalah ini, karena

hal itu berbeda-beda sesuai kondisi dan individu. Di samping itu,

cemburu merupakan naluri kewanitaan. Namun, jikalau berlebihan,

maka akan berakibat fatal. Adapun batasannya sebagaimana yang

disebutkan pada hadits lain dari Jabir bin Atik Al Anshari, dinisbatkan

kepadaNabi SAW, 4riTt 66,hr W-6*i,?u,'e;-oa:ptr a'tti
4-1 ? d i,#,tt 'Fi- 6ir i;tt tii ,#?t d ?#s b' U.
(Sesungguhnya di antara cemburu ada yang disukai Allah dan ada

pula yang dibenci Allah. Adapun cemburu yang disukoi Allah adalah

cemburu dalam keraguan. Sedangkan cemburu yang dibenci Allah

adalah cemburu bukan dalam keraguan). Perincian ini menyatu pada

diri laki-laki, karena tidak mungkin berkumpul dua suami bagi

seorang wanita melalui pemikahan halal. Adapun wanita, kapan ia

cemburu terhadap suarninya karena melakukan perbuatan haram

seperti berzina, atau mengurangi haknya dan curang dalam berbuat

adil di antara istri-istrinya, maka semua ini termasuk cemburu yang

disyariatkan. Apabila kecemburuan itu hanya atas dasar curiga tanpa

bukti nyata, maka inilah yang dinamakan cemburu yang keraguan.

Sekiranya suami berlaku adil dan memenuhi hak setiap istrinya, maka

kecemburuan para istri selama dalam batas tabiat maka bisa ditolelir

selama tidak melampaui apa yang diharamkan Allah berupa perkataan
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maupun perbuatan. Berdasarkan pengertian ini dapat dipahami
keterangan-keterangan yang dinukil dari kaum salafberkenaan dengan
kecemburuan wanita-wanita.

Selanjutnya, Imam Bukhari menyebutkan pada bab ini dua
hadits dari Aisyah RA. Hadits pertama dinukil melalui ubaid bin
Ismail, dari Abu usamah, dari Hisyam, dari bapaknya. pada sanad ini
disebutkan, "rrbaid menceritakan kepada kami", sementara dalam
riwayat Abu Dzar disebutkan, "Lfbaid menceritakan kepadaku,,, yakni
dalam bentuk tunggal.

Lt ...Z:"rti e 9s'ir P$ jt {sunssuh aku mengetahui jika
engkau ridha kepadalat...). Dapat disimpulkan batrwa laki-laki
memperhatikan keadaan istrinya baik berupa perbuatan maupun
perkataan, sehubungan dengan kecenderungan istri kepadanya atau
sebaliknya dan diperbolehkan juga mengambil keputusan berdasarkan
faktor-faktor tertentu, karena Nabi sAw menegaskan keridhaan
Aisyah dan kemarahannya sekedar sikapnya yang menyebut nama
beliau atau tidak menyebutnya. Beriau menyimpulkan dari dua
tindakan itu tentang sifat Aisyatr RA terhadap dirinya. Mungkin juga
ada faktor lain yang lebih jelas namun tidak dikutip oleh riwayat.

Perkataan Aisyah, "Benar watrai Rasulullah, tidak ada yang aku
hindari kecuali penyebutan nannamu", dikomentari Ath-Thaibi,
"Pembatasan ini sangatlah lembut, karena ia mengabarkan jika dalam
kondisi marah yang sulit bagi seseorang berpikir jernih, maka
kecintaannya tetap tidak berubatr terhadap beliau SAW.

Ibnu Al Manayyar berkata, "Maksudnya, ia tidak mau menyebut
nama beliau sAw dalam pelafalan namun hatinya tetap terpaut
dengan dzat beliau sAw yang mulia dalam hal kasih sayang dan
cinta." Sikap Aisyah yang memilih Ibratrim alaihissalam dan bukan
Nabi-Nabi yang lain terdapat petunjuk akan kecerdasannya, karena
Nabi sAw adalah manusia paling berhak terhadapnya, seperti
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dinyatakan secara tekstual dalam Al Qur'an. Pada saat ia harus

menghindari penyebutan nama beliau sAw yang mulia, maka

digantikan dengan orang yang juga berasal darinya, hingga tidak

keluar dari keterkaitan secara keseluruhan."

Al Muhallab berkata, "Perkataan Aisyah dijadikan dalil bahwa

nama bukan yang dinamai, karena jika nama adalah yang dinamai itu

sendiri berarti menghindari penyebutan namanya sama dengan

menghindar dari dzatnya, padahal tidak demikian." Kemudian dia

mengulas masalah ini secara panjang lebar pada pembahasan tentang

tauhid.

Hadits kedua diriwayatkan dari Ahmad bin Abi Raja', dari An-

Nadhr, dari Hisyam, dari bapaknya. Ahmad bin Abi Raja' adalah Abu

Al Walid Al Harawi. Nama Abu Raja' adalah Abdullah bin Ayyub.

tlyrt ,P 'o'-i 6 (Aku tidak pernah cemburu karena seorang

wanita). Sebab kecemburuan itu adalah beliau SAW sering

rnenyebutnya (Khadijah). Meski Khadijah telah tiada dan tidak

mungkin bersaing, tetapi penyebutan ini menunjukkan bahwa

Khadijah lebih unggul di sisi beliau SAW. Inilah penyebab emosi

yang dipicu rasa cemburu hingga Aisyah berkata -seperti telah

disebutkan pada pembahasan keutamaan Khadijah-, .b t* ltt afir;i

menggantikanmu dengan yang

tebih baik darinya. Beliau bersabda, "Allah tidak pernah

menggantikan untukku dengan yang lebih baik darinya"). Meski

demikian, tak ada penukilan bahwa beliau SAW memberi sanksi

kepada Aisyah, karena perbuatannya itu masih dapat ditolelir,

mengingat kecemburuan merupakan sifat dasar wanita.

qi r.? li'r ujCf 6 ,jui (Auah tetah
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110. Pembelaan Seseorang terhadap Anak Wanitanya dalam Hal
Kecemburuan dan Keadilan

,k :t J;t'$- :Sv x/; 
,u. |4t * i<Y dj it f

trisii,r;/'jrt /tlq" ,i'o\,#t 'b ;3|:i *, ia?',
I p ,iii v p ,ili >u *;p oj J * e, trLs*-'olt G

e Cy |rifi.r'&; et'*.'o( lp sri;.t L-i-';ti vt ,iir
.Ur:i 6 u,.)'fs ,q.t:ri 6 *; ", ^*;.

5230. Dari Ibnu Abi Mulaikatr, dari Al Miswar bin Al
Makhramah, dia berkata: Aku mendengar Rasulullatr sAw bersabda
ketika berada di atas mimbar, "sesungguhnya bani Hasyim bin Al
Mughirah minta izin untuk menikahkan anak wanita mereka dengan
Ali bin Abi rhalib. Maka alat tidak mengizinkan, kemudian aku tidak
mengizinknn, kemudian aku tidak mengizinkan, kecuali lbnu Abu
Thalib mau menceraikan anak wanitaku dan menikahi anak wanita
merekn, karena ia bagian dariku, siapa yang mengusilmya berarti ia
mengusikku, dan barangsiapa menyakitinya berarti ia menyakitiku."

Keterangan Hadits:

(Bab pembelaan seseorang terhadap anak wanitanya dalam hal
kecemburuan dan keadilan). Maksudnya, dalam rangka menolak
kecemburuan darinya dan minta perlakuan adil terhadapnya.

lilt ,* l<Jf ,lt i.t f (Dari rbnu Abu Mulaikah, dari At
Miswar). Demikian diriwayatkan Al-Laits dan diikuti Amr bin Dinar
serta periwayat lainnya. Namun, mereka diselisihi Ayyub, dia
mengatakan, "Dari Ibnu Abu Mulaikah, dari Abdulratr bin Az-
Zubair." Riwayat ini dinukil At-Tirmidzi dan dia berkata, "Hadits ini
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hasan." Dia menyebutkan perbedaan dan berkata, "Mungkin Ibnu Abu

Mulaikah telah menukil dari keduanya sekaligus." Namun, tampaknya

riwayat Al-Laits lebih unggul karena memiliki pendukung. Disamping

itu, hadits ini disebutkan dari Al Miswar melalui selain Ibnu Abi
Mulaikah. Sudah disebutkan pada pembahasan tentang ketetapan

seperlima rampasan perang dan keutamaan-keutamaan, melalui Az-

Z$hri, dari Ali bin Al Husain bin Ali, dari Al Miswar, dan

ditambahkan pada pembahasan tentang seperlima rampasan perang,

kisah tentang pedang Nabi SAW. Itu pula latar belakang Al Miswar

menceritakan hadits ini kepada Ali bin Al Husain. Saya sudah

menyebutkan persoalan pedang di tempat itu. Hanya saja saya masih

terus heran terhadap Al Miswar, bagaimana ia demikian fanatik

terhadap Ali bin Al Husain, hingga ia berkata, "Sekiranya pedang

diberikan padanya niscaya ia tidak akan menyerahkan kepada siapa

pun hingga nyawanya melayang." Hal ini ia lakukan untuk

menghormati Ali bin Al Husain sebagai cucu Fathimah, seraya ia

berhujjah dengan hadits di bab ini. Akan tetapi ia tidak menjaga

perasaan Ali bin Al Husain karena konteks hadits terdapat hal yang

tidak menyenangkan bagi Ali bin Al Husain, karena secara zhahir

menurunkan derajat kakeknya (Ali bin Abu Thalib) yang hendak

meminang putri Abu Jahal, untuk dimadukan dengan Fathimah,

sampai Nabi SAW harus turun tangan dan mengingkarinya. Bahkan

aku lebih heran lagi terhadap Al Miswar, bagaimana ia hendak

mengorbankan dirinya dengan pedang dalam rangka menjaga cucu

Fathimah, namun ia tidak mengorbankan dirinya untuk anak Fathimah

sendiri, maksudku Al Husain bin Ali, ketika ia ditimpa cobaan hingga

membawa kepada pembunuhannya di tangan para penguasa zhalim.

Hanya saja, mungkin sikapnya dapat dilegitimasi bahwa ketika Al
Husain keluar menuju Irak, Al Miswar dan penduduk Hijaz tak

menduga peristiwa akan berlangsung seperti itu. Pada pembahasan

tentang ketetapan seperlima rampasan perang sudah disebutkan letak

kesesuaian antara kisah pedang dan pinangan.
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.4r ,P ;rt ,,li- '*i * ir "b .irr jH |.i^7, 1,ttcu

mendengar Rasulullah SAW bersabda sementara beliau di atas

mimbar). Dalam riwayat Az-hthn dari Ali bin Al Husain dari Al
Miswar disebutkan,W )'ri *, & 9* ,* ,fit '+Z; (Betiau

berkhutbah pada orang-orang di atas mimbarnya ini dan aku saat itu

sudah Ihtilam [baligh]). Ibnu Sayyidinnas berkata, "Pernyataan ini
keliru, dan yang benar adalah keterangan Al Ismaili dengan lafazh,
'seperti orang yang sudah baligh'." Riwayat ini dia nukil dari Yahya

bin Ma'in, dari Ya'qub bin Ibrahim, melalui sanad seperti di atas,

hingga Ali bin Al Husain, dia berkata, "Adapun Al Miswar belum

baligh di masa hidup Nabi SAW." Sebab ia dilahirkan sesudah Ibnu

Az-Zubair sehingga umurnya saat Nabi SAW wafat adalah 8 tahun.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, demikian yang dia tegaskan, tetapi

pernyataan itu masih perlu ditinjau kembali, karena yang benar, Ibnu

Az-Zubair dilahirkan pada tahun pertama hijrah, maka usianya saat

Nabi SAW wafat adalah 9 tahun, maka mungkin ia baligh di awal

masa yang memungkinkan bagi seseorang mulai baligh padanya. Atau

perkataannya, 'ihtilam' dipahami dalam konteks 'mubalughah'

(penekanan), dan maksudnya adalah penyerupaan bahwa dia seperti

orang yang telah baligh dalam hal kecerdasan, pemahaman, dan

hapalan.

l;a'st i ?q ,f. 'Ot (Sesungguhnya bani Hisyam bin Al

Mughirah). Dalam riwayat Muslim disebutkan, Hasyim bin Al
Mughirah, tapi yang benar adalah Hisyam, karena ia adalah kakek

daripada wanita yang dipinang.

ry'i'Ci"r (Mereka minta izin). Dalam riwayat Al Kasymihani

disebutkan , 4iil6lt (mereka minta izin kepadaku).

l.{, ,fj i W'niA.r t}5,!-;ti rp g"t"k menikahkan anak wanita

mereka kepada Ali bin Abu Thalib). Demikian dalam riwayat Ibnu Abi
Mulaikah, bahwa sebab khutbah adalah permintaan izin bani Hisyam
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bin Al Mughiratr. Sementara dalam rwiayat Az-Z,rhn dari Ali bin Al

Husain disebutkan sebab yang lain, ,{J;ti ,* ff gj Li.'+' W Li

o'r:6-'d;:i'ol.,cjui Ft-:: * 1l' ,,t:a dt *t ryu u.:'6a $t

(Sesungguhnya Ali meminang anak wanita Abu Jahal untuk

dimadulran dengan Fathimah. Ketika Fathimah mendengar hal itu,

dia datang kepada Nabi SAW dan berknta, "Sesungguhnya kaummu

membicarakan..."). Demikian dalam riwayat Syu'aib, lalu pada

riwayat Abdullah bin Abi ziyad darinya dalam_ shahih lbnu Hibban

diseiutkan , t:6) .&0.4."*X ) aL( 
'ot*1";r3r L! ,Uul rys Oi; #

ft 4 *r, €rt "'* (pu*"ra itu sampai kepada Fathimah, maka dia

berknta, "sungguh orang-orang menyangka engkau tidak marahjika

hal itu terjadi kepada anak-anakwanitamu, dan ini Ali akan menikahi

anak perempuan Abu Jahal"). Demikianlah diungkapkan dalam

bentuk pelaku (menikahi) sebagai majaz, sebab ia bertekad melakukan

hal itu. Oleh karena itu, diposisikan sebagai orang yang telatr

melakukannya. Dalam riwayat Ubaid bin Abi Ziyad disebutkan

dengan kata,'r-L? (meminang). Al Miswar berkata, "Nabi SAW

berdiri . . . " lalu disebutkan hadits selengkapnya.

Al Hakim meriwayatkan dari Ismail bin Abi Khalid dari Abu

Hanzhalah, 
'i+ti 

Jb ;!r\I1 :rili( 'i jvi ,ft ej |* '+t v'oi
(Sesungguhnya Ali meminang anak wanita Abu Jahal, kemudian

keluarga wanita itu berkata kepadanya, "Kami tidak alwn

menikahkanmu untuk englau madu dengan Fathimah"). Saya (Ibnu

Hajar) katakan, seakan inilatr yang menyebabkan mereka meminta

izin. Dinukil juga keterangan bahwa Ali minta izin sendiri. Al Hakim

meriwayatkan melalui sanad yang shahii hingga Suwaid bin Ghaflatt

(salatr seorang mukhdharamin,yaYri masuk Islam di masa Nabi SAW

namun tak pernatr bertemu dengan beliau SAW), dia berkata , V'*l
'ibi itit'lr*h'&'Qt ttlar'61q i.gsrtQ* itft gi-
tl +:-i ti ,,t il;n 'ey$,r 

'iri $4,) d?lii l$Ji \ ,,Sui 4fU q.;
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'.Lk *' €i | ,* iui ,LH \l i:tr qfr @n meminang anak wanita

Abu Jahal kepada pamannya Al Harits bin Hisyam. Lalu ia minta

pandangan Nabi SAW, kemudian beliau bersabda, "Apakah mengenai

leluhurnya yang engkau tanyakan kepadalai" Ia menjawab, "Tidak,

tetapi apakah engkau memerintahkanfu untuk menikahinya? " Beliau

berkata, "Tidak, Fathimah adalah bagian dariht, alat tidak mengira

melainkan ia sedih atau kalut." Ali berkata, "Al(u tidak akan

melalatkan sesuatu yang tidak disukai beliau SAW"). Barangkali

permintaan izin ini terjadi setelah Nabi SAW menyampaikan khutbah

dan Ali RA sendiri tidak menghadiri khutbah tersebut. Oleh karena

itu, dia masih memberanikan diri minta pendapat. Ketika Nabi SAW

mengatakan 'Tidak', maka Ali tidak lagi berusaha untuk memintanya.

Oleh karena itu akhir hadits Syu'aib dai_ Az-Zuhidikatakan, V'li
z$r (Ali meninggalkan pinangan).Ibnu Abi Dawud mengutip dari

Ma'mar, dari Az-Zuhri, dari Urwah, ;3r 4).s '* ,* e!r:5 llti
mendiamknn p erniknhan itu).

lii r li ,iii r p ,iii x (dt 
" 

tidak memberi izin, kemudian aku

tidak memberi izin, kemudian aku tidak memberi izin). Beliau SAW

mengulanginya untuk memberi penegasan. Di dalamnya terdapat

isyarat bahwa larangan itu berlaku selamanya. Seakan-akan beliau

SAW bermaksud menghapus makna majaz, karena bila hanya sekali

masih mungkin timbul anggapan berlaku untuk masa tertentu. Maka

beliau SAW melanjutkan, "kemudian aku tidak mengizinkan", yakni

setelah berlalu masa itu, aku tidak mengizinkan pula, dan begitulah

selamanya. Di sini juga terdapat isyarat kepada keterangan di hadits

Az-Zlhi, bahwa bani Hisyam bin Al Mughirah meminta izin. Adapun

bani Hisyam adalah paman-paman anak wanita Abu Jahal, karena Abu

Jahal adalah Abu Al Hakam Amrbin Hisyam bin Al Mughirah. Kedua

saudaranya; Al Harits bin Hisyam dan Salamah bin Hisyam, telah

memeluk Islam pada peristiwa penaklukan Makkah, dan memperbaiki

keislaman mereka. Di antara mereka yang juga disebut bani Hisyam
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bin Al Mughirah adalah lkrimah bin Abu Jatral bin Hisyam. Dia telah

memeluk Islam dan memperbaiki keislamannya.

Mengenai nama wanita yang dipinang sudah dijelaskan pada

"Bab Penyebutan Menantu-menanfu Nabi SAW", pada pembahasan

tentang keutamaan. Dikatakan, wanita ini dinikahi Itab bin Usaid bin

Abi Al Ish, ketika ditinggalkan oleh Ali RA. Disebutkan pula di

tempat itu suatu tambatran dalam riwayat Az-Zuhi tentang Abu Al

Ash bin Ar-Rabi' serta pembicaraan tentang sabdanya, ,et* tf-tn

d. jti d,*jt (ia berbicara denganku dan iujur padalru, befanji

padaku dan menepati untukku), serta legitimasi untuk Ali sehubungan

kisah ini.

#1 8" ,;p.r 
'6thi tf 1.6 ej 'ri, ,i-bl\t (Kecuati lbnu Abu

Thalib ingin menceraikan anak wanitaku dan menikahi anak wanita

mereka). Hal ini dipatrami bahwa sebagian orang yang benci Ali
menyebarkan isu bahwa Ali bertekad rnelakukannya. Jika tidak, maka

tidak boleh ada dugaan bahwa dia tetap melangsungkan pinangan

setelah ia minta saran dari Nabi, dan beliau meiarangnya. Redaksi

hadits Suwaid bin Ghaflatr menunjukkan permintarm saran terjadi

sebelum kejadiannya diketaui Fathimah. Seakan-akan ketika hal itu
dikatakan kepada Fathimah dan ia mengadu kepada Nabi SAW -

sementara sebelumnya Ali sudah memberi tahu Nabi SAW
meninggalkan pinangannya- maka beliau pun mengingkari sikap Ali.

Dalam riwayat Az-Zuhiterdapat tambahan, ,ly-'?71'r5 ;,
tui ,f) *r I' i:s s.; !, {rj q'# i l', '#i ,t,? Jvt tt
(sungguh alru tidak mengharamkan yang halal dan tidak
menghalalkan yang haram, akan tetapi demi Allah, tidak akan

berkumpul putri Rasulullah dan putri musuh Allah pada seorang laki-

laki selamanya). lmam Muslim mengutip dengan redaksi, t:;-tj 6k
Uj 6i satu tempat selamanya). Sementara dalam riwayat Syu'aib

disebutkan, ri.i.i t>tj h + @ada seorang laki-taki selamanya).
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Ibnu At-Tin berkata, "Pandangan paling shahih terhadap kisah
ini bahwa Nabi SAW mengharamkan Ali mengumpulkan antara anak
wanitanya dengan anak wanita Abu Jatral. Beliau sAw beralasan
bahwa yang demikian menyakiti dirinya. padahal menyakiti diri
beliau sAw adalah haram. Makna sabdanya, 'aku tidak
mengharamkan ySng halal', yakni ia harar bagi Ali sekiranya tak ada
Fatimah di sisinya. Adapun mengumpulkan keduanya yang berakibat
menyakiti Nabi sAw dengan sebab Fathimah merasa tersakiti
karenanya, maka itu tidak diperbolehkan.,'

ulama selainnya mengklaim bahwa redaksi riwayat
mengindikasikan bahwa yang demikian adalah halal bagi Ali. Namun,
Nabi SAW melarangnya untuk menjaga perasaan Fathimah, dan Ali
RA pun menerimanya sebagai bentuk komitmen terhadap perintah
Nabi SAW. Adapun yang tampak bagiku bahwa tak terlalu jauh bila
dikatakan termasuk kekhususan Nabi SAW untuk tidak memadukan
anak-anak wanitanya. Mungkin juga yang demikian khusus bagi
Fathimah alaihassalam.

vr'zi5. A (Jjti gesungguhnya ia adalah bagian darilru).

Dalam hadits Suwaid bin Ghaflah yang dikutip terdahulu disebutkan
dengan kata,'i6ii (sekerat daging). penyebabnya sudah disebutkan

pada pembahasan tentang keutamaan bahwa ia mendapat musibah
ditinggal mati ibunya dan kemudian saudari-saudarinya satu persatu,
maka tidak ada lagi tempat mencurahkan perasaan dan meringankan
beban perasaan, jika kelak timbul kecemburuan.

W$( 6 ,4i- M*s"tikht apa yang mengusitotya). Demikian

disebutkan di tempat ini, berasal dari kata araaba. sementara dalam
riwayat Muslim disebu&an, 'maa raabaha'. Dalam riwayat Az-zlhi
disebutkan, H) e i*'oi u:txt uii laku khawatir ia mendapatkan

fitnah dalam agamanya). Maksudnya, dia tidak sabar menghadapi
kecemburuan sehingga melakukan hal-hal yang tak patut baginya
dalam agamanya terhadap hak suaminya. Dalam riwayat Syu,aib
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disebutkan, 6?fr bi eii 6j @ht tidak sula memperburuk

keadaannya). yakni dengan sebab memadukannya dengan wanita lain'

lmam Muslim mengutip dari jalur ini, v'i)ibl @*uk memfitnahnya),

yakni ia menjadi terfitnah.

orii u ,;)lTt (Menyakitilat apa yang menyakitinya). Dalam

riwayat Hanzhalatr, g-rii ii6 Orii 'gp porongsiapa menyakitinya

malra ia telah menyakitiku). Kernudian dalam hadits Abdullah bin Az-

Z;urbair, Wl 6 #J urii 6 
"r:;T- 

(menyakitiht apa yang

menyakitinya dan melelahkanfu apa yang melelahkannya). Dalatrr

riwayat Llbaid bin Abi Rafi' yang dikutip Al Miswar, q4- 6 i?*
tir:;- 6 ILXJ (menyempitkanht apa yang menyempitkannya dan

melapangkanku apa yang melapangkannya). Hadits ini diriwayatkan

Al Hakim. Dari hadits ini disimpulkan, sekiranya Fathimatr meridhai

hal itu, maka tak terhalang bagr Ali RA menikatri wanita yang

dipinangnya atau wanita lainnya.

Pelaiaran vane dapat diambil.

l. Larangan menyakiti siapa yang karenanya Nabi SAW merasa

tersakiti, sebab menyakiti Nabi SAW adalah haram menurut

kesepakatan. Sementara Nabi SAW telatr menegaskan bahwa

apa yang menyakiti Fathimah telatr menyakiti beliau, maka

semua orang yang melakukan terhadap Fathimatr apa yang

menyakitinya, berarti orang itu menyakiti Nabi SAW. Tidak ada

sesuatu yang lebih menyakitkan bagt Fathimah selain

pembunuhan anaknya. Oleh karena itu, setelah dilakukan

penelitian ternyata orang-orang yang melakukan perbuatan itu
disegerakan siksanya di dunia" dan disediakan baginya adzab

yang lebih pedih di akhirat.

774 - TATIIUL BAARI



J.

4.

Dalil bagi lnereka yang menerapkan kaidatr menutup pintu

menuju kerusakan, karena menikatr lebih dari satu adalatr halal

bagr laki-laki selama tidak melebihi empat orang. Meski

demikian, dalam hadits ini dilarang dilakukan, karena

dampaknya di masa akan datang.

Cacat leluhur tetap mengikut pada keturunannya, berdasarkan

sabdanya, "Anak wanita musuh Allah", karena di dalamnya

terdapat asumsi bahwa sifat tersebut memiliki pengaruh pada

pelarangan. Padahal saat itu, wanita yang dipinang tersebut

sudah memeluk Islam.

Hadits ini dijadikan dalil bag mereka yang menafikan

kesetaraan antara laki-laki yang bapalarya pernah menjadi

budak kemudian dimerdekakan dengan wanita yang bapaknya

tidak pernah menjadi budak. Begitu pula laki-laki yang pemah

menjadi budak dengan wanita yang tidak pemah menjadi budak,

tetapi hanya bapaknya yang pernatr menjadi budak.

Jika kecemburuan dikhawatirkan menimbulkan fitnah pada

agama seorang wanita, maka walinya harus berusatra

menghilangkannya, sama seperti hukum pada wanita durhaka

terhadap suaminya. Namun, pemyataan ini perlu ditinjau

kembali. Mungkin ditambahkan syarat, yaitu wanita yang akan

dimadu tidak lagr memiliki orang-omng yang mampu

menghibur dan meringankan bebannya (seperti terdatrulu). Dari

sini diperoleh jawaban bagi yang mempertanyakan alasan

pengkhususan Fathimah akan hal itu. Padatral cemburu terhadap

Nabi SAW lebih kuat menimbulkan fitratr dalam agama. Meski

demikian, beliau memperbanyak istri dan ditemukan

kecemburuan di antara para istriny4 seperti pada hadits-hadits

terdahulu. Namun, Nabi SAW tidak mempertimbangkan hal ini

sebagaimana beliau mempertimbangkannya pada Fathimah.

Kesimpulannya, Fathimah saat itu tidak lagi merriliki orang-

orang yang bisa menghiburnya dan meringankan bebannya,

5.

FATgILBAARr-775



6.

7.

seperti ibu atau saudara wanita. Berbeda dengan Ummahatul

Mukminin yang memiliki tempat untuk mengembalikan

persoalan, bahkan lebih daripada sekadar untuk mencurahkan

perasaan, yaitu suami mereka sendiri, yakni Nabi SAW, karena

pada diri beliau SAW terdapat sikap lemah lembut, santun, dan

kasih sayang, yang setiap istrinya ridha kepadanya karena

kebaikan akhlaknya dan keindahan fisiknya. Kalaupun timbul

kecemburuan dari para istrinya, niscaya dia akan hilang dalam

waktu singkat.

Dikatakan, hadits ini menjadi hujjah bagi mereka yang

menikatri wanita merdeka dan wanita budak.

Disimpulkan dari hadits tentang memuliakan orang yang

menisbatkan diri kepada kebaikan, atau kemuliaan, atau agzlma.

111. Laki-laki Menjadi Sedikit dan Wanita Menjadi Banyak

Abu Musa berkata dari Nabi SAW, "Dan engkau melihat satu

laki-laki, diilafii empat puluh wanita, mereka minta perlindungan

kepadanya, lrarena htrangnya laki-laki dan banyalotya wanita."

J;, v'^i,* "-*'€3'*t{,iu 
& hr

'bt'Jyr'.n- 
,15-* L" y. E:tJ. O

k, |#, t'j- oi i;tar Yt?i a"o1 :J

+tJlt y:St 6;i ,*t ;a h, ,k dt * ;; i1 Jv':

.rLit ,f3 ,J6')t y'u * o'il-i,f|r orl,:'ri'^3-

o)1:, dr,

J:" it
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^1 
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5231. Dari Qatadah, dari Anas RA, dia berkata, "Sungguh aku

akan menceritakan kepada kamu satu hadits yang aku dengar dari

Rasulullah SAW, dan tidak ada seorang pun yang akan

menceritakannya kepada kamu selain aku. Aku mendengar Rasulullah

SAW bersabda, 'sesungguhnya di antara tanda-tanda kiamat adalah

diangl<atnya ilmu, banyak kebodohan, perzinaan merebak, khamer

banyak diminum, jumlah laki-lahi berkurang, dan wanita menjadi

banyak. Hingga lima puluh wanita hanya ada satu laki-laki
pengayom""

Keteransan Hadits:

(Bab laki-laki menjadi sedikit dan wanita menjadi banyak).

Maksudnya, di akhir zarnan^.

oEri'^i{-'+dt ,h}t "f: ,'l-,i * Xr' u,p Ut tr ,i"i $ S'6i

ip @bu Muso berkata, dari Nabi SAW, "Engkau melihat seorang

laki-laki, diikuti empat puluh wanita'). Dalam riwayat Al Kasymihani

menggunakan kata 'imra'ah'. Versi pertama berlaku atas dasar

penghapusan kata yang disifati. Adapun lafazh, "mereka berlindung

padanya", dikatakan karena mereka istri-istri serta selir-selirnya, atau

mereka adalah kerabatnya, atau perpaduan dari semuanya. Ali bin

Ma'bad meriwayatkan di krtab Ath-Tha'ah Wal Ma'shiyah dari hadits

Hudzaifah, ia berkata, o:j:,:c ,y1r8- ;; ,e"A)1\t *i';ii, ;.71 ,st

n)):, 
-t:t 

6- n?i lt n r;-,J*'ai;y l,tpaoitafitnah tetah menyebar

maka Allah membedakan para walinya, hingga seorang laki-laki
diilafii lima puluh wanita seraya berkata, "Wahai hamba Allah,

tutupilah aku. Wahai hamba Allah lindungilah altu"). Sudah

disebutkan juga hadits Abu Musa melalui sanad yang maushul dibab

t ct.
,-l j
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"sedekah Sebelum Ditolak", pada pembahasan tentang zakat. Pada

bagian awalnya disebutkan,, $:tb)rr; *. ,h?, Ata'tt;i *rht }:e g.V

(alrnn datang kepada manusia suatu masa dimana seseorang

b erkelilin g m emb aw a s edekah).

Imam Bukhari meriwayatkan hadits di bab ini dari Hafash bin

Umar Al Haudhi, dari Hisyam, dari Qatadah, dari Anas RA.

Kebanyakan periwayat mengutip, "Hisyam menceritakan kepada

kami", dan ia adalatr Ad-Dustuwa'i. Sementara dalam riwayat Abu

Ahmad Al Jurjani dikatakan, "Hammam", namun versi pertama leibh

tempat. Hisyam dan Hammam sama-sama guru daripada Hafash bin

Umar Al Haudhi. Pada pembahasan tentang minuman akan disebutkan

dari Muslim bin Ibratrim dari Hisyam.

*f)t yt?i b 'ot (Sesungguhnya di antara tanda-tanda

kiamat). Hadits ini sudah disebutkan pada pembahasan tentang ilmu
melalui riwayat Syu'batr dari Qatadah.

ii;t ;r*a. ok ,? (Hingga untuk lima puluh wanita).

Keterangan ini tidak menafikan riwayat sebelumnya yang menyebut

empat puluh, karena jumlah empat puluh masuk pada jumlah lima

puluh. Barangkali penyebutan angka bukan menjadi maksud utama.

Bahkan tujuannya adalah gambaran akan banyaknya kaum wanita di

masa itu dibandingkan kaum laki-Iaki. Mungkin juga dikompromikan

bahwa empat puluh merupakan jumlah wanita yang berlindung

kepadanya, sedangkan lima puluh adalah jumlah wanita yang

mengikutinya, karena mengikuti itu lebih umum, mencakup mereka

yang berlindung ataupun yang tidak. Dengan demikian, antara

keduanya tidak terj adi pertentangan.

't-11 'n$l (Pengayom satu orang). Maksudnya, orang yang

mengerjakan urusan-urusan mereka. Mungkin juga sebagai kiasan atas

perbuatan mereka yang mengikuti seorang laki-laki minta dinikahi

baik melalui cara halal maupun haram. Dalam hadits terdapat kabar

tentang apa yang akan terjadi dan hal itu terjadi sebagaimana yang
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dikabarkan. Adapun yang benar adalah apa yang disebutkan secara

mutlak. Sedangkan yang disebutkan dengan terkait waktu tertentu,

maka dikomentari Imam Ahmad, "Tak ada satupun di antaranya yang

shahih." Sebagian besar kandungan hadits ini sudah dipaparkan pada

pembahasan tentang ilmu.

112. Janganlah Seorang Laki-laki Berkhalwat (berduaan) dengan
Seorang Wanita, kecuali Ada Mahram, dan Masuk ke Tempat

Wanita yang tidak Ada Suami Di Sisinya

:JU

t,ill

5232. Dari Uqbah bin Amir,
bersabda, "Jauhilah kalian untuk
Seorang laki-laki Anshar berkata,

pendapatmu dengan al hamwu?"
adalah kematian."

sesungguhnya Rasulullah SAW
masuk kepada wanita-wanita".
"Wahai Rasulullah, bagaimana

Beliau menjawab, "Al Hamwu

*:,*?"&
J;, 11- :rri\r ;r;

tet,
u?ji

i?tu,

Lt--
,F,r'o:rtx-l 'i6 *j rlLht * dt f f* qtf
'e? gi-rt gt ,S;:r 6- :Jui ,F) ?w f F $ ( \I

.:t:.i/t'{A g,tt :Jv rk')Ls b? ;i- 7*t,
5233. Dari Ibnu Abbas, dari Nabi SAW, beliau bersabdq

"Janganlah seorang laki-laki berkhalwat (berduaan) dengan seorang
wanita keanali bersama mahramnya. " Seorang lakiJaki berkata,
"wahai Rasulullatr, istriku keluar untuk haji sementara aku telah

FATHUL BAARI - 7?9



mendaftar untuk ikut perang ini dan itu." Beliau bersabda,

"Kembalilah dan kerjakan haji bersama istrimu."

Keterangan Hadits:

(Bab janganlah seorang laki-laki berkhalwat dengan seorang

wanita kecuali bersama mahramnya, dan masuk ke tempat wonita

dimana suami tidak berada di sisinya). Salah satu dari kedua masalah

dalam judul bab ini hukumnya disebutkan Imam Bukhari secara tegas.

Adapun permasalahan satunya ditetapkan melalui istimbath dari

hadits-hadits di atas. Pada dasarnya, pennasalahan ini disebutkan

dengan tegas dalam satu hadits marfu' (langsung dari Nabi SAW)

seperti diriwayatkan At-Tirmidzi dari hadits Jabir, dinisbatkan kepada

Nabi SAW, liJ' 6:.jn|5i /) u ,t-il o@' i,fi lrt";.it de tjirs I
(ianganlah kamu masuk kepada wanita-wanita yang tidak ada

suaminya di sisinya, knrena sesungguhnya syetan berjalan pada anak

manusia seperti aliran darah). Para periwayat hadits ini dinyatakan

tsiqah (terpercaya). Hanya saja Mujalid bin Said diperselisihkan

keakuratan riwayatnya. Imam Muslim meriwayatkan dari Abdullah

bin Amr, dinisbatkan pada Nabi SAW, ki6j 11.# tb hJId I
tsdt \i6anganlah seorang laki-laki masuk kepada seorang wanita

yang tidak ada suaminya di sisinya, melainknn bersama seorang laki-

laki atau dua orang). Dia menyebutkannya di sela-sela hadits.

Kata 'al mughibah' artinya orang yang tidak ada suaminya.

Dikatakan, 'aghaabat al mar'ah', artinya ia ditinggal pergi suaminya.

Kemudian Imam Bukhari menyebutkan dua hadits, yaitu:

Pertama, hadits Uqbah bin Amir yang diriwayatkan melalui

Qutaibah bin Sa'id, dari Laits, dari Yazid bin Abi Habib, dari Abu Al
Khair. Pada sanad ini disebutkan, "Dari Yazid bin Abu Habib",

sementara dalam riwayat Muslim melalui Ibnu Wahab dari Al-Laits,

Affi bin Al Harits, Haiwah, dan selainnya, disebutkan,
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"sesungguhnyaYazid bin Abu Habib menceritakan kepada mereka'"

Abu Al Khair adalatr Martsad bin Abdullah Al Yani.
.. .,-..-lyG i.\tb $ (Dart Uqbah bin Amir). Dalam riwayat Ibnu

Wahab yang dikutip Abu Nu'aim dalam kitab At Mustakhraj

disebutkan, "Aku mendengar Uqbah bin Amir."

,Si'Ab iSl, Qauhilah kalian untuk masuk). Ini adalah

peringatan dari yang berbicara kepada pendengar agar berhati-hati

terhadap sesuatu yang perlu diwaspadai. Seperti dikatakan, "Berhati-

hatilah kamu dari singa." Kata 'iyyakum'merupakan objek dari kata

kerja tersembunyi, dimana seharusnya adalah, "Jagalah." Maka makna

kalimat itu selengkapnya adalah, "Jagalah diri-diri kamu untuk masuk

kepada wanita-wanita, dan demikian juga wanita-wanita masuk ke

tempat kamu." Dalam riwayat Ibnu Wahab disebutkan, 4l t|f,.U I
,t3t lJanganlah kamu masuk kepada wanita). Larangan masuk ke

tempat wanita telah mencakup larangan berkhalwat (berduaan)

bersamanya.

lrJlr ',y h )@ lseorang laki-laki Anshar berkata). Saya

belum menemukan keterangan tentang nirmanya.

t1"o;.ir 'd-i:.)t (Bagaimana pendapatmu tentang al hamwu?). Ibnu

Wahab menambahkan dalam riwayatnya yang dikutip Imam Muslim,
"Aku mendengar Al-Laits berkata, "Al Hamwu adalah saudara laki-

laki suami dan yang serupa dengannya dari kerabat suami; anak

paman dan sepertinya". Tercantum dalam riwayat At-Tirmidzi
sesudah mengutip hadits ini, "At-Tirmidzi berkata, ia adalah saudara

laki-laki suami, tidak disukai bagi saudara suami menyendiri bersama

istri saudaranya." Dia berkata pula, "Makna hadits sesuai riwayat

yang mengatakan, 'Janganlah seorang laki-laki berkhalwat dengan

seorang wanita karena yang ketiga adalah syetan'." Hadits yang dia

sebutkan ini diriwayatkan Imam Ahmad dari Amir bin Rabi'ah.
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An-Nawawi berkata, "Para pakar ba?rasa Arab sepakat bahwa

'al ahmaa' (bentuk jarnak dari kata 'hamwu) adalatr kerabat suami,

seperti bapaknya, pamanny4 saudara laki-lakinya, ffi* saudara laki-

lakinya, anak pamannya, dan yang seperti mereka. Adapun 'akhtaan'

adalatr kerabat dari istri. Sedangkan 'al ashaar' dapat digunakan

untuk keduanya." Abu LIbaid membatasi makna 'al hamwu'sebagai

bapak daripada istri. Pendapat ini diikuti Ibnu Faris dan Ad-Dawudi.

Lalu Ibnu Faris menambahkan, "Adapun bapak suami, maksudnya

bapak daripada suami disebut 'hamwu'bagt istri, sedangkan bapak

daripada istri disebut 'hamtnt' bagi suami. Inilatl yang menjadi

pengertian umum manusia masa ini." Akan tetapi Al Ashma'i

mengatakan seperti yang dinukil An-Nawawi. Lalu mereka diikuti

Ath-Thabari serta Al Khaththabi. Begitu pula yang dinukil dari Al
Khalil. Menguatkan hal ini perkataan Aisyatr, "Tidak ada antara aht

dengan Ali melainkan apa yang ada antara seorang wanita dengan

ahmaa'nya 1 An-Nawawi berkata, "Maksud 'hamwu ' dalam hadits

adalah kerabat suami selain bapak dan anak-anaknya, karena mereka

ini adalah mahram bagr istri. Boleh bagi mereka berkhalwat

(berduaan) bersamanya dan tidak disifat sebagai maut." Dia berkata

pula, "Hanya saja yang dimaksud adalah saudara laki-laki suami, anak

saudara laki-laki suami, paman suami, anak paman suami, anak

saudara perempuan suami, dan yang semisalnya di antara yang halal

menikahinya jika ia tidak bersuami. Kebiasaan ini telah berlangsung

lama, dimana seorang laki-laki terkadang berkhalwat (berduaan)

dengan istri saudara laki-lakinya, maka hal itu diserupakan dengan

maut,: dimana ia lebih patut dilarang daripada orang yang tidak

memiliki hubungan kerabat."

At-Tirmidzi dan selainnya menegaskan seperti terdahulu -lalu
diikuti Al Maziri- batrwa 'al hamwu' adalah bapak suami. Kemudian

Al Maziri mengatakan penyebutannya untuk mengingatkan bahwa

selainnya adalatr lebih utama dilarang. Pendapatnya diikuti Ibnu Atsir
dalam kitab An-Nihayah, namun ditolak An-Nawawi. Dia berkat4

"Ini adalah pendapat yang tertolak dan tidak boleh memahami hadits
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itu atas dasar ini." Namun, akan nampak pada perkataan para imam

tentang tafsir sabdarrya,'al hamwu adalah maut', bahwa pendapat Al
Maziri tidak bisa dikatakan tertolak. Selanjutnya, terjadi perbedaan

dalam melafalkah 'al hamwu'. Menurut Al Qurthubi, yang tercantum

di hadits ini adalah 'al ltam'u'. Sedangkan Al Khaththabi

membacanya, 'al hamwu', karena menurutnya sama dengan pola kata
'ad-dalwu'. Hanya ini pula yang disebutkan Abu Ubaid Al Hawari

dan Ibnu Atsir serta selain keduanya. Lri juga yang kami temukan

dalam riwayat-riwayat Imam Bukhari. Kemudian di sana terdapat

pada dua dialek lain. Salah satunya 'hamun'sama dengan pola kata
'akhun', dan safunya lagi 'hamaa' sama seperti pola kata 'ashaa'.

Kemudian mereka yang mencantumkan huruf hamzah seraya memberi

bais 'kasrah'pada huruf 'mim'melahirkan pendapat kelima seperti

disebutkan penulis kitab Al Muhkam.

bpt j;St (Al Hamwu adalah kematian). Dikatakan,

maksudnya khalwat dengan 'al hamwu' terkadang mengakibatkan

kerusakan agama jika te{adi kemaksiatan, atau mengakibatkan

kematian jika terjadi maksiat dan berlaku hukum rajam, atau

mengakibatkan kebinasaan si istri karena ditinggal suaminya bila
te{adi kecemburuan yang berakhir dengan perceraian. Semua ini
diisyaratkan oleh Al Qurthubi.

Ath-Thabari berkata, "Maknanya, perbuatan khalwat (berduaan)

seorang laki-laki dengan istri saudaranya atau anak laki-laki
saudaranya menempati posisi maut. Orang Arab mensifati sesuatu

yang tidak diinginkan sebagai maut. Maksudnya, waspadalah kamu

darinya sebagaimana kamu mewaspadai maut." Penulis kitab Majma'
Al Ghara'i6 berkata, "Mungkin maksudnya, seorang wanita jika
berkhalwat, maka itu merupakan perkara negatif, tidak ada seorang

pun yang bisa dipercaya, maka jadilatr 'al hamwu' baginya seperti

maut. Maksudnya, tidak seorang pun boleh berkhalwat (berduaan)

dorgan wanita, kecuali maut. Seperti dikatakan, 'sebaik-baik ash-shihr
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fteluarga pihak istri) adalatr kubur'. Hal ini sesuai dengan

kesempumaan cemburu dan upaya menjaga kehormatan."

Abu Ubaid berkata, "Malcna perkataannya, 'al hamwu adalah

maut', yakni matilatr dan jangan lakukan." Akan tetapi disanggah An-

Nawawi seraya berkat4 "Ini adalah pendapat yang rusak. Bahkan

maksudnya, berkhalwat (berduaan) dengan kerabat suami lebih

daripada menyepi dengan selainnya, keburukan bisa timbul darinya

melebihi selainnya, dan fitnah karenanya lebih hebat daripada

selainnya, sebab ia sangat mungkin sampai kepada si wanita dan

khalwat dengannya tanpa ada yang mengingkari, berbeda dengan laki-
laki yang tidak memiliki hubungan apapun."

Iyadh berkata, "Maknanya, khalwat dengan 'al hamwu'

menghantar kepada fitnah dan kebinasaan dalam agama, maka ia
dijadikan seperti kebinasaan kematian. Dia menyebutkan pembicaraan

dalam konteks penekanan ancaman." Sementara Al Qurthubi berkata

dalam kitab Al MuJhim,'Maksudnya, kerabat suami kepada istrinya

sama seperti maut dalam hal keburukan dan kerusakan. Ini adalah

perbuatan haram yang diketahui secara umum. Hanya saja ditekankan

dalam pencegahannya dan diserupakan dengan kematian karena sikap

toleran manusia baik dari pihak suami maupun istri, mengingat

kebiasaan mereka demikian hingga seakan-akan saudara suami adalah

mahram bagi istri saudaranya, maka pernyataan di atas disebutkan

semisal perkataan orang Arab, 'Singa adalah maut' dan 'perang adalah

maut', yakni bertemu dengannya menghantar kepada kematian.

Demikian pula perbuatan seseorang yang masuk ke tempat istri
saudaranya, terkadang ia menghantar kepada kematian agama atau

kematian si istri dengan sebab diceraikan saat terjadi kecemburuan

suami, atau menyebabkan rajam jika terjadi perzinaan."

Ibnu Al Atsir berkata di kitab An-Nihayah, "Maknanya,
perbuatan wanita yang khalwat (berduaan) dengan laki-laki
maluamnya lebih berbahaya dibanding ia menyepi dengan laki-laki
yang bukan mahramnyq karena terkadang laki-laki itu memperbagus
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hal-hal tertentu untuk si wanita atau mendorongnya kepada perkap-
perkara yang memberatkan suami untuk mendapatkannya. Maka

rusaklah hubungan antara pasangan suami istri karena itu. Begitu puia

terkadang suami tidak menyukai jika bapak daripada istrinya atau

saudara istrinya mengetahui rahasianya, dan tidak pula yang tercakup

di dalamnya." Maka seakan-akan dia berkata, "Al Hamwu adalatr

maut, yakni ia 'adalah sesuatu yang mesti dan tidak mungkin
menghindarkarlnya dari si istri, sebagaimana tidak mungkin
menghindar dari kematian." Pandangan terakhir ini disitir Asy-Syaikh
Taqiyuddin di kitab Syarh Al Umdah.

Catatan:

Mahram bagi seorang wanita adalah laki-laki yang hararn

menikahinya untuk selamanya kecuali ibu dari wanita yang disetubuhi
karena syubhat dan wanita yang di-/i'an, sebab keduanya diharamkan
untuk selamany4 tetapi tidak memiliki hubungan mahram. Demikian
juga Ummahatul Mukminin. Sebagian ulama mengeluarkan mereka
ini dalam definisi matram dengan mengatakan, "Karena sebab yang

mubah bukan karena keharamannya." Penyebutan 'selamanya'. juga
mengeluarkan saudari istri, bibinya dari pihak bapak, dan bibinya dari
pihak ibu, serta anak wanita istri jika belum sempat berkumpul
dengannya.

Kedua, hadits Ibnu Abbas yang diriwayatkan melalui Ali bin
Abdullah, dari Sufyan, dari Amr, dari Abu Ma'bad. Sufyan yang

dimaksud adalah lbnu Uyainah. Adapun Amr adalah lbnu Dinar. pada

pembahasan tentang jihad disebutkan sebagian hadits ini dari Abu
Nu'aim, dari Sufyan, dari Ibnu Juraij, dari Amr bin Dinar. Sufyan
yang disebutkan pada sanad terakhir ini adalha Ats-Tsauri bukan Ibnu
Uyainah. Adapun pembahasan kandungan hadits sudah dipaparkan
secara tuntas pada bagian akhir pembatrasan tentang haji. Redaksinya
di tempat itu juga lebih lengkap.
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113. Apa yang Dibolehkan Bagi Seorang Laki-Iaki Berkhalwat
(Berduaan) dengan Seorang Wanita Ditengah-tengah Khalayak

iilt -ie ,JG & ht *a, #! ; -ft '*ry." :JG rb f
"*\yt. ,ie .t4,1 >\A *, t,\t * Ct jt rti\t;

'') u6t'J<)
5232. Dari Hisyam, dia berkata: Aku .rnd"rrr", Anas bin

Malik RA berkat4 "Seorang wanita dari kaum Anshar datang kepada

Nabi SAW lalu beliau SAW berkhalwat (berduaan) dengan wanita itu.
Beliau bersabda, 'Demi Allah, sungguh kamu adalah manusia-
manusia yang paling alat cintai'."

Keterangan Hadits

(Bab apa-apa yang dibolehkan bagi seorang laki-laki khalwat

[berduaanJ dengan seorang wanita ditengah+engah khalayak).
Maksudnya, tidak boleh berduaan dengan wanita hingga batas

tersembunyi badan mereka dari pandangan manusia, bahkan hanya

sampai pada batas pembicaraan mereka tidak terdengar jika ia adalah

perkara yang mesti diratrasiakan, seperti sesuatu yang membuat malu
wanita untuk disebutkan di antara khalayak. Imam Bukhari mendasari

perkataannya pada judul bab, yakni ditengah-tengah khalayak, dari

lafazhdi sebagian jalur hadits ini, 93r f e':( OH, * e t4'.,]ei

fteliau berduaan dengannya di sebagian jalan Madinah atau di
sebagian lorongnya). ia adalah jalan yang dilalui dan umumnya dan

tidak sepi dari orang-orang yang lewat.

' Imam Bukhari meriwayatkan dari Muhammad bin Basysyar,

dari Ghundar, dari Syu'bah, dari Hisyam, dari Anas bin Malik RA.
Hisyam yang dimaksud adalah Ibnu Zaid bin Anas. Disebutkan pada

pembahasan tentang keutamaan kaum Anshar, melalui Bahz bin Asad,
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dari Syu'bah, "Hisyam bin Zaid mengabarkan kepadaku", dan

demikian pula tercantum dalma riwayat Muslim.

Pt * h, & 4, al,lrloJtr a ii;r ';,o8 lseorang wanita

dari kaum Anshar datang kepada Nabi MW). Dalam riwayat Bahz

bin Asad disebutkan, ';rt * b, e !, J';'3 t|;t(i *l 'g (;:
(bersama seorang analorya yang kecil lalu Rasulullah SAW berbicara

dengannya).

Pi * in' ..J- i' li; t4. y';i (Rasuttah SAIY khalwat

[berduaanJ dengannya). Yakni, pada sebagian jalan. Al Muhallab

berkata, "Anas tidak bermaksud mengatakan beliau SAW berduaan

dengan wanita itu hingga tidak tampak oleh pandangan orang-orang

yang bersamanya. Batrkan beliau berduaan dengannya hingga orang-

orang yang hadir tidak mendengar pengaduannya dan pembicaran

antara keduanya. Oleh karena itu, Anas mendengar akhir perkataan

beliau SAW dan Anas pun menukilnya. Namun, Anas tidak
mendengar inti pembicaraan antara keduanya."

Dalam riwayat Muslim dari Hammad bin Salamah dari Tsabit

dari Anas disebutkan, 'edil.ot i,l I' J';":) 6- 
'Ui6 

lur f* e o't ii;tli
,r+t; g *6i & * er3r ,st *Pi fxi il U |Jd ,+e
(Sesungguhnya seorang wanita pada alcalnya ada sesuatu berkata,
"Wahai Rasulullah, sesungguhnya alu memiliki keperluan

denganmu." Beliau bersabda, "Wahai Ummu Fulan, lihatlah jalan
mana yang engkau sukai agar aku memenuhi keperluanmu'). Abu
Daud menukilkan redaksi serupa dari Humaid, dari Anas, akan tetapi

tidak ada lafazh, 'pada akalnya ada sesuatu'.

Al. f, 'u\ ',{l.l,ri ,irii (Beliau berknta, "Demi Ailah,

sungguh kalian adalah manusia paling aht cintai'). Dalam riwayat

Bahz disebutkan, ;;ft (Dua kati). Dia mengutipnya di pada

pembahasan tentang sumpatr dan nadzar melalui jalur Watrab bin Jarir,
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dari Syu'bah, otl; o>s (Tiga luli). Dia menarnbahkan dari Wahab

bin Jarir, dari Syu'b *, ?r7 crli 6igo kali). Dalamhadits ini terdapat

keutamaan kaum Anshar. Pada pembahasan keutamaan kaum Anshar

sudalr disebutkan makna sabdanya, "Kamu adalah manusia paling

aht cintai. " Di tempat itu disebutkan pula hadits Abdul Aziz bin
Shuhaib dari Anas, seperti lafazh ini pula di hadits lain. Di dalamnya

terdapat kesantunan beliau dan ketawadhu'annya serta kesabamnnya

dalam memenuhi kebutuhan orang kecil maupun besar. Hadits ini
menunjukkan pula batrwa berbicara dengan wanita yang bukan

rnahram tanpa didengar orang lain tidak menjadi cacat bagi agama jika

aman dari fitnah. Namun, persoalannya seperti dikatakan Aisyah,

"Siapa di antara kamu yang mampu menahan syatrwatnya seperti

beliau SAW menahan syahwatnya."

114. Laki-Iaki yang Menyerupai Wanita Dilarang Masuk Kepada
I(eum Wanita

3n *'r;a\' * d'if 
'*ii *'-e?i *,.ai c

I l' **?i ,s\.i*!rrittt -:e:* Qt G'r-,Glb

,y qy ,$b 4,rb'oY,f t:;,;:.at}l, il' e "\,*i ,tj
trl ';)r;f- | ,*i ;a \t ,k ,it id .g*,r'r;n, g"\

'{&
5235. Dari Zainab binti Ummu Salamatr, dari Ummu Salamatr,

sesungguhnya Nabi SAW berada di sisinya -dan di rumah ada

seorang banci Qaki-laki menyerupai wanitaF, maka banci itu berkata

kepada saudara laki-laki Ummu Salamah Abdullatr bin Abu Umayyah,

"Jika besok Allah menakluktan Tha'if untuk kamu, aku akan

menunjukkan kepadamu anak wanita Ghailan. Sesungguhnya ia
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menghadap dengan empat dan membelakang dengan delapan." Nabi
SAW bersabda, "Jangan seknli-kali orailg ini masuk kepada kalian."

Keterangan Hadits:

(Bab laki-labi yang menyerupai wanita dilarang masuk kepada
kaum wanita). Maksudnya, tanpa izin suaminya atau saat wanita
sedang safar.

Imam Bukhari menyebutkan hadits di bab ini dari Utsman bin
Abi Syaibah, dari Abdah, dari Hisyam bin Urwah, dari bapaknya, dari
zainab binti ummu salamah, dari umrnu Salamah. Abdah adarah

Ibnu sulaiman, dan Hisyam adalah Ibnu urwah. pada sanad ini
dikatakan, "Dari Hisyam bapaknya, daizanab binti Ummu Salamah,
dari Ummu Salamah", sementara dalam riwayat Sufyan disebutkan,
"Dari Hisyam tentang perang Thaif, dari ibunya ummu Salamah."
Demikian dikutip mayoritas sahabat Hisyam bin urwah dan inilah
yang akurat seperti akan disebutkan pada pembahasan tentang pakaian
melalui jalur Zuhair bin Muawiyah, "Dari Hisyam bahwa urwah
mengabarkan kepadanya, sesungguturya zunab binti Ummu Salamah
mengabarkan kepadanya, bahwasanya ummu salamah mengabarkan
kepadanya." Namun, mereka diselisihi Hammad bin Salamah dari
Hisyam, dia berkata, "Dari bapaknya, dari Amr bin Abi Salamah.,,
Ma'mar berkata, "Dari Hisyam bin Urwah, dari bapaknya, dari
Aisyah." Ma'mar meriwayatkan juga dan Az-Zuhri, dari Urwah. Lalu
Malik mengutipnya melalui jalur mursal tarrya menyebutkan seorang
periwayat pun sesudah urwah. Riwayat ini dinukil An-Nasa'i. Begitu
pula riwayat Ma'mar, dali Az-zuhri yang dikutip Imam Muslim dan
Abu Daud.

*t Ci- t^:rb og *, # in' ,,La olr'rti (Sesungguhnya Nabi

sAW berada di sisinya [ummu salamahJ dan di rumah). Maksudnya,
di rumah tempat Ummu Salamatr berada.
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',.ffi (Seorang banci). Sudah disebutkan pada perang Tha'if

bahwa namanya adalah Hit. Ibnu Uyainah menyebutkannya dari Ibnu

Jurarj tanpa menyebutkan sanad-nya- Ibnu Habib menyebutkan di
kitab Al Wadhihah dari Hubaib (iuru tulis Imam Malik), ia berkata,

"Aku berkata kepada Malik, 'Sesungguhnya Sufyan bin Uyainah

menambahkan pada hadits bintu Ghailan bahwa banci itu adalah Hit,
tapi tidak ada di dalam kitabmu Hit'. Dia berkata, "Benar, ia seperti

itu."

Az-Zauzajani menyebutkan dalam Tarikhnya, dan Az-Ztthn,

dari Ali bin Al Husain bin Ali, ia berkata, 'olr glil ,rb ,y'i|Cr.i otf

*'rJ JQ *t *VXtt ;* Bforo seorang banci yang biasa dipanggil

Haita, masuk kepada istri-istri Nabi SAW). AbuYa'la, Abu Awanah,

dan Ibnu Hibban, semuanya meriwayatkan dari jalur Yunus, dari Az-
Zuhi, dari Urwah, dari Aisyah, "Sesungguhnya Haita biasa masuk..."

Al Mustaghfiri menukil dai- murscl Muhammad bin Al Munkadir, Li

p.'Jts,oLitr fiig.;gJ W e,, + C'b3 *r i' J:.. dt
)* fru, 

'c{J;i ve,, ..q&' 'na..A $y ,f.;. ,fri i. *}t (sesungguhnya

Nabi SAW mengusir Hit knrena dua knta yang diucapkannya tentang

urusan wanita. Ia berknta kepada Abdurrahman bin Abu Baknr,

"Apabila besok kamu menaklukknn Thaif, makn hendaklah engknu

mendapatkan onak wanita Ghailan), lalu disebutkan sama seperti

hadits di bab ini disertai tambahan, n' Up ,y r*': ;i * ittt'ri;:*t

:du, f:1:33) (Sungguh keras k"*urk o, Altah kepada suatu kaum

yang benci pada ciptaan Allah dan menyerupai wanita). Ibnu Abu

Syaibah, Ad-Dauraqi, Abu Ya'la, dan Al Bazzar, menyebutkan dari

jalur Amir bin Sa'ad bin Abu Waqqash, dari b'apaknya, bahwa nama

waria itu adalah Hit.

Ibnu Ishaq menyebutkan pada kitab Al Maghazi (peperangan)

bahwa nama waria pada hadits di bab ini adalah Mati', dan sebagian

mengatakan Matin. Dinukil dari Muhammad bin Ibrahim At-Taimi,
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dia berkata , 'zii'i, ,96J, jy *At ,t* e',JL: *b bt A* ;r 6 o'e

;Pi * i' ,ru 4t:u.,rb,Pu-,U6'i'Jtrt-i:N, F.* y. ,f 4
b "t3t fi',y 1F.,Hfi ;*i*r h' e ), 

jr, 
";r * e'oS:,

il 4e 6- :rgjt i. {-s).'Jii'^;*J,a.Ui d {rt {'oi tj ,l,SE}t 'n ',y_

,gr,J{.r,'it {r\,ry $'i ,2J, i.o* e.L;o |*W ti, a:.ur'na,*j;r

uJ.',F-|ti$r r.ra 6si r 'Q arfi V',b pi * it' ,p ht )j:"1 )ui
4; 1r' & l' J?, *. g t4; ,'Jkib *;'piru 1 :f,t--z), 1,6 ; |45
*i @ao ,"oronf ilai bersama Nabi SAW datam O"rrnf Thaif maula

bibinya yang bernama Fakhitah binti Amr bin A'idz, ia seorang waria
dan biasa dipanggil Mati'. Ia biasa masuk ke tempat istri-istri Nabi
sAW dan berada di rumah beliau. Rasulullah sAW tidak melihatnya
bahwa dia pandai memahami mengerjalan urusan wanita yang
jarang dikerjakan laki-laki dan tidak juga memiliki kebutuhan dalam
hal tersebut. Kemudian beliau sAW mendengarnya berkata kepada
Khalid bin Al walid, "wahai Khalid, jika lamu menaklukkran Thaif,
malra janganlah luput darimu Badiyah binti Ghailan bin salamah.
Sesungguhnya ia menghadap dengan empat dan membelakang
dengan delapan." Maka Rasulullah sAW bersabda ketika mendengar
perkataan itu, "Aku tidak menduga orang buruk ini pandai
mengerjakan apa yang alu dengar." Kemudian beliau bersabda
kepada istri-istrinya, "Jangan sekali-kati orang ini masuk kepada
kalian." Maka ia dihijab dari rumah Rasulullah sAW"). Abu Musa Al
Madini menyebutkan tentang adanya perselisihan dalam perkara Mati'
sebagai gelar bagi Hit atau sebaliknya, atau keduanya adalah nama
individu berbeda. Al waqidi menandaskan keduanya adalah nama
individu yang berbeda. Dia berkata, "Adapun Hit adalah maula
Abdullah bin Abi umayyah, sedangkan Mati' adalah maula Fakhitah."
Kemudian dia menyebutkan bahwa Nabi SAW mengusir keduanya
sekaligus ke Al Himaa'.
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A1 Barudi berkata di kitab Ash-Shahabah dat'. Ibrahim bin

Muhajir, dari Abu Bakar bin Hafsh, Juj- $#u:tg #et tj'6 ta:.o'oi

i?;r'*7 ,C. i,;'3 rF ,l i.,-)' * ,,:,.'+!H ii;,\,{'riu\i ,uf i
$-isr'ut?l ul s-:Jui Pt * Xr' ,p At'4 ,9w":i;r4 €t\,Y
aF Wr',Ri *\, l* il gesungguhnya Aisyah ber*ata kepada

seorang waria yang berada di Madinah yang bernama Anah,

"Maukah engkau tunjukkan ftepada kami seorang wanita untuk kami

pinang buat Abdurrahman bin Abu Baftnr?" Ia berftata, "Baiklah."

Lalu ia menyebutkan sifat seorang wanita yang datang dengan empat

dan membelakang dengan delapan. Nabi SAW mendengarnya maka

beliau bersabda, "Wahai Anah, keluarlah dari Madinah ke Hamra' Al
Asad, dan hendaklah engkau tinggal di sana").

Pendapat yang lebih kuat bahwa nzlma waria yang dimaksud

pada hadits bab di atas adalatr Hit. Tidak ada halangan jika mereka

bersamaan dalam menyebutkan sifat seperti itu. Adapun cara pelafalan

Hit sudah disebutkan pada pembahasan perang Thaif. Lalu pada awal

riwayat Az-Zuhi disebutkan dari Aisyah yang dikutip Imam Muslim,

A:tt f b't:i*;- ti'e 1'c3;,i'€t * il' ,rp 'o.st g1\1 ,P PU o'g

'a$t'c;z- $s gu ,*..* '$t $:i- ;r', )Y i, e pt yi rzi.lt

(seorang waria masuk ke tempat istri-istri Nabi SAW. Mereka

menganggapnya sebagai orang yang tidak memiliki keinginan

terhadap wanita. Suatu hari Nabi SAW masuk dan waria itu berada di

sisi salah satu istrinya sedang menyebutknn sifut seorang wanita).

Dari hadits di bab ini diketatrui nama istri Rasulullah SAW yang

dimaksud, yakni Ummu Salamatr. Mukhannars (waria) adalah seorang

yang bergaya seperti wanita dalam postur tubuh, gerakan, perkataan,

dan selain itu. Jika hal itu sudah menjadi tabiat secara lahir, maka

tidak dianggap tercela, namun diharuskan untuk berusaha

menghilangkannya. Namun, bila disengaja dan diusatrakan maka

inilah yang tercela dan diberi nama mukhannats (yang buruk) baik ia

melakukan perbuatan keji atau tidak.
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Ibnu Al Habib berkata, "Al Mukhannats (yang buruk7 adalah

yang bersifat seperti wanita dari kaum iaki-laki nr*ski tidak diketahui

melakukan perbuatan keji. Kata tersebut diambii riari makna berjalan

dengan gemulai dan selainnya. Pada pernbatrasan tentang adab akan

disebutkan lalanat bagi yang melakukan seperti itu. Abu Daud

meriwayatkan juga dari hadits Abu Hurairfr, '&t 4p h' ;U u.tr 3i

jt tU,:6b: 'i!x:- vabr.!, l?) s- 1!4 *; i:4|^bt 'rt ,*,L, Ji
'iili, ,Y ,f 4 /4,i6 'i& $ .Bi ,Pr {oraatangkan kepada

Nabi SAW seorang mukhannats [warial yang telah mewarnai kedua

tangan dan kakinya. Dilwtakan kepadanya, "Wahoi Rasulullah,
sesungguhnya orang ini bergaya seperti wanita." Maka Nabi SAll
mengusirnya ke An Naqi'. Dikatakan, "Mengapa englcau tidak
membunuhnya?" Beliau bersabda, "sesungguhnya aht dilarang
membunuh orang-orang yang shalat ").

'r,J-'it 
€\iui (Ia berknta kepada saudara laki-laki (Jmmu

Salamah). Penjelasan telrtang keadaannya sudatr dipaparkan pada

pembahasan perang Thaif. Kemudian pada riwayat mursal Ibnu Al
Munkadir disebutkan bahwa ia mengatakan hal itu kepada

Abdunahman bin Abu Bakar. Maka mesti dipahami batrwa ia
melakukan hal serupa kepada keduanya, yakni kepada saudara laki-
laki Aisyah dan juga kepada saudara laki-laki Ummu Salamatr.

Satu hal yang menakjubkan, wanita tersebut ditakdirkan
dinikatri salah satu dari kedua laki-laki ini, sebab Thaif tidak
ditaklukan saat itu dan AMullah bin Abi Umayyah meninggal saat

dalam pengepungau. Ketika Ghailan masuk Islam dan menyeralrkan

anaknya Badiyah, kemudian ia dinikahi oleh.Abdurratrman bin Auf.
Lalu ditakdirkan ia mengalami istihadhatr hingga bertanya kepada
Nabi SAW tentang hukumnya. Isyarat ke aratr ini sudatr dipaparkan
pada pembatrasan tentang bersuci. Adapun Abdunatrman bin Abi
Bakar menikahi I-aila binti Al Judi dan kisatrnya cukup masyhur.
Disebutkan juga satu hadits berkenaan dengan Sa'ad bin Abu
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Waqqash bahwa ia meminang wanita di Makkah, lalu ia berkata,

"Siapa yang memberitatru aku tentang ia?" Maka seorang waria yang

biasa dipanggil Hit berkata, "Aku akan menyebutkan sifat-sifatnya

kepadamu." Inilah kisatr-kisah yang berkenaan dengan Hit.

r:o ',;tAr F X,' g 'oi 
Qitra besok Allah menaklukJan Thad

untuk kam.u). Dalam riwayat Abu Salamah dari Hisyam di bagian

awalnya disebutkan, i+:i-Yil, 'f1i ii (saat itu ia sedang

mengepung ThrO.Masalatr ini sudatr dipaparkan pada perang Thaif

secarajelas.

tlt;i Otendaklah kamu). Ini adalatr arduran yang bermakna;

hendaklah engkau bersungguh-sungguh mendapatkannya dan

menyertainya.

'iX, (Ghailan). Dalam riwayat Hammad bin Salamah

disebutkan, W ? $U or{rf 6 *.ti.lt '€ '*;; s 7 6"nranya

Thaif ditaHulckan untuk knmu, sungguh alat alun perlihatlean Badiyah

binti Ghailan kepadamu Badiyah binti Ghailan). Kemudian terjadi

perbedaan dalam pelafalan Badiyah. Kebanyakan mengucapkan

'Badiyah'. Sebagian lagi mengucapkan, 'Baniyah'seperti dinukil Abu

Nu'aim. Ibnu Ishaq menyebutkan bahwa Khaulatr binti Hakim berkata

kepada Nabi SAW, "Jika Allah menaklukkan Thaifuntukmu, berikan

padaku perhiasan Badiyah binti Ghailan, dia adalatr wanita bani Tsaqif
yang paling banyak perhiasannya". Ghailan yang dimaksud adalah

Ibnu Salamatr bin Mu'tab bin Malik Ats-Tsaqali. Kemudian ia yang

masuk Islam dan beristrikan wanita sebanyak sepuluh omng, lalu Nabi

SAW memerintatrkiumya memilih empat di antara mereka. Ia

termasuk pemuka Tsaqif dan hidup hingga akhir pemerintatran Umar

RA.

gw.t 'rrttt {t\ ,ry (Menghadap dengan empat dan

membelalcang dengan delapan). Ibnu Habib berkata, dari Malik,
"Maknanya, wanita itu memiliki 'al ulam' (lipatan-lipatan kulit di
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badan) diperutnya sebanyak empat lipatan, dimana masing-masing

ujungnya sampai kebagian samping badannya. Untuk tujuan
rnenggambarkan 'al ulan' inilah disebutkan kata arba' (ernpat) dan

'tsamaan' (delapan). Sekiranya yang dimaksudkan adalah ujung-
ujungnya niscaya akan dikatakan' tsamaniyah' (delapan), yalmi dalam
bentuk mu' annats 

.0 
enis wanita)."

Ringkasnya, kata'tsamani' memiliki dua pemahaman; mungkin
karena tidak ditegaskan penyebutan 'athraaf, dan mungkin juga
karena maksudnya adalatr 'al ulcun'. Penafsiran Imam Malik di atas

diikuti mayoritas. Al Khaththabi berkata, 'Maksudny4 di perutnya

terdapat empat lipatan. Apabila ia menghadap tampak tempat-
tempatrya dengan jelas saling tindih satu sama lain. Jika
membelakang maka ujung-ujung lipatan yang empat itu menjadi
delapan." Kesimpulanny4 ia mensifati wanita itu sebagai orang yang
lansing dan sintal, dimana penrtnya memiliki lipatan-lipatan,
sementara yang seperti ini tidak ditemukan pada wanita gemuk
(gembrot). Kemudian umunnya kebiasan laki-laki suka pada wanita
yang memiliki sifat seperti itu. Atas dasar ini, maka kalimat pada

hadits Sa'ad, "Jika me,nghadap engkau katakan ia berjalan dengan
enarn, dan jika membelakang engkau katakan ia berjalan dengan
empat'i seakan-akan maksudnya kedua tangannya dan kakiny4 dan

kedua ujung itu saat menghadap maupun membelakang. Hanya saja
saat membelakang jumlatrrya berkurang karena kedua buah dada tidak
tampak. Ibnu Al Kalbi menyebutkan tambatran sifat yang dimaksud.
Dia berkata, "la membelakang dengan delapan; grgr seri bagaikan
ukhuwan (ienis tumbuhan), jika duduk ia terlipat dan jika berbicara
niscaya berirama, di antara kedua kakinya seperti bejana terbalik."
Kemudian disebutkan juga bait sya'ir lain. Al Madini menambahkan
dari jalur Yazid bin Ruman dari urwatr secara mursar sehubungan
kisalr ini, '+ riil,l?t'r=$ $i (bagian bawahnya adalah bukit

pasir bagian atasnya pelepah tak berdaun).
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'dtt w *Ut'J1 * b' ,p H' irA Q'iabi sAW bersabda,

,Jangan sel<nti-knli orang ini masuk kepada kamu'). Dalam riwayat

Al Kasymihari,'i(lb @tas kamu), yakni untuk kaum wanita, dan ini

juga riwayat Imam Muslim. Pada akhir riwaya! Ar-zw dari Urwah

dari Aisyah diberi tambahan, Jlirk u:rl'l ,'{-'s *vht ,sV Qr'Sul
i:'htt Uti '$, FU 1 Ui,t'6 6 Q'tabi SAW bersabda, "Aku tidak

menyangka orang ini mengetahui yang seperti itu. Janganlah ia

masuk kepada kamu". Aisyah berknta, "Mereka pun menghalanginya

untuk masuk"). Abu Daud menambahkan dalam riwayatnya dari

Yunus, dari Az-Zuhri, di bagian akhimya, |y ,y\ ot'*4u..0& +Vft
'i$t- * fi (Beliau mengeluarknnnya dan ia berada di Baida'. Ia

masuk pada setiap hari Jum'at dan minta diberi makan). Ibnu Al

Kalbi menambahkan dalam haditsnya, td ,Pi *V \' 'V U'',Jlui

,hJt Jt, t"-,tst * 6'r,+i ii .io' \:b 6- qt F ;{i; (Nabi sAtY

bersabda, "sungguh engkau memandanginya dengan teliti wahai

musuh Allah". Kemudian beliau mengusirnya dari Madinah ke Al
Hima). Dalam riwayat Sa'ad sebagaimana yang disebutkan terdahulu,

iw ei-l"Jt t* 6i .iaai t:fJ,\t 
^ji 

(Beliau meminang seorang wanita

di Makkah, maka Hit berkata, "Alcu akan menyebutkan ciri-cirinya

kepadamu; Jika menghadap engkau katakan ia berialan dengan

enam, dan jika membelaknng engkau katakan ia berjalan dengan

empat." Orang ini biasa masuk kepada Saudah. Maka Nabi SAW

bersabda, "Aku tidak melihatnya melainkan kemunkaran." Lalu

beliau SAW pun melarangnya. Ketika datang ke Madinah beliau SAW

mengusirnya). Dalam riwayat Yazid bin Ruman dikatakan, Vt|;A
,)E\t b {.:tt Ctt ?'n'+'i s'ot,ilr ai86 do &i {" X" ,*
ge JI. ei--,: (Nabi SAW bersabda, "Ada apa denganmu,
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semoga Allah melalcnatmu, xmgguh aku me.ngira engkau termasuk

laki-laki yang tidak memiliki keinginan terhadap wanitu". Lalu beliau

mengirimnya ke Khakh). Tempat ini pernah disinggung dalam hadits

Ali sehubungan kisatr wanita pembawa surat dari Hathib kepada kaum

Quraisy.

Al Muhallab berkatao "Hanya saja Nabi SAW melarangnya

masuk kepada istri-istrinya ketika beliau SAW mendengarnya

menyebutkan ciri-ciri wanita dengan ungkapan yang membangkitkan

birahi laki-laki, maka Nabi SAW melarangnya agar tidak

menyebutkan ciri-ciri para istrinya kepada manusia sehingga hilanglatr
faidah hijab." Dalam redaksi hadits terdapat indikasi batrwa beliau

SAW menutup diri dari orang itu. Beliau berkata, "Aku tidak melihat
orang ini mengetahui apa yang ada di sini", dan juga perkataannya,

"Mereka menganggapnya termasuk kaum laki-laki yang tidak
memiliki keinginan kepada wanita." Namun, ketika ia menyebutkan

sifat seperti itu menjadi jelas batrwa ia memiliki keinginan terhadap

wanita, karena itulah Nabi SAW mengusirnya. Dari sini diambil
faidah tentang menghijab kaum wanita dari orang yang bisa terlitnatr
oleh kecantikan mereka. Kemudian hadits ini menjadi dalil untuk
menj auhkan orang-orang yang meragukan urusannya.

Al Muhallab berkata, "Di dalamnya terdapat hujjah bagi yang

memperbolehkan menj ual barang yang telah disebutkan sifat-sifatny'a

tanpa melihat barang yang dimaksud, karena sifat dapat menggantikan
posisi melihat langsung." Ibnu Al Manayyar menyanggahnya, karena

menurutnya, orang yang membeli budak wanita dan mencukupkan

dengan sifat yang disebutkan dalam hadits maka tidak cukup untuk
mengesahkan jual-beli menurut kesepakatan, maka hadits itu tidak
menjadi dalil atas apa yang dia katakan. Saya (Ibnu Hajar) katakan,
sebenamya maksud Al Muhallab bahwa hadits tersebut dapat

dijadikan dalil bahwa sifat bisa menggantikan posisi melihat langsung
apabila sifat itu sempurna sehingga sama seperti orang melihat barang
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yang dimaksud. Jika demikian halnya, maka jual-beli pun dianggap

sah.

Dalam hadits ini juga terdapat hukuman peringatan bagi yang

bersikap seperti wanita yaitu mengeluarkan mereka dari rumatr-rumah,

dan mengusir mereka ke suatu tempat, jika hal ini dianggap tepat untuk

mencegah mereka. Makna zhatrir perintah mewajibkannya. Wanita

yang menyerupai laki-laki dan sebaliknya bila disengaja dan dibuat-

buat, maka hukumnya haram. Pada pembahasan tentang pakaian akan

disebutkan laknat bagi yang melakukan perbuatan ini.

115. Wanita Melihat kepada Suku Habasy dan yang seperti

Mereka tanpa Ada Kecurigaan

*I- Ct'1i, :Uv t<--

,r*-i.jt ,f ofia,*)t Jbi
\*;-et ,l;pt y,-4t y-:Qt ,s tr'riu ,i1,i C (i t;i ;L

. jxr

5230. Dai Az-Zuhri, dari Urwah, dari Aisyah RA, di;berkata,
"Aku melihat Nabi SAW menutupiku dengan mantelnya dan aku

melihat kepada orang-orang Habasyah bermain di masjid, hingga

akhirnya aku sendiri yang bosan. Perkirakanlah berapa lama untuk

wanita yang masih muda dan masih sangat suka permainan."

Keterangan Hadits:

(Bab wanita melihat kepada suht Habasy dan yang seperti

merekn tanpa ada kecurigaan). Makna zhahir judul bab bahwa Imam

Bukhari membolehkan wanita melihat laki-laki dan tidak sebaliknya.

Ini termasuk masalah yang cukup masyhur. Terjadi pemilihan
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pandangan yang kuat dalam madzhab Syaf i. Hadits pada bab di atas

mendukung mereka yang membolehkannya. Pada p*mbahasari shalat

hari raya sudah dikemukakan jawaban An-Nawaw.i terhadep hadirs

ini, yaitu Aisyatr masih kecil dan belum baiigh, atau rnungkin
peristiwa tersebut terjadi sebelum turun perintah hijab. Dia
menguatkan pandangannya dengan perkataan Aisyah di tempat ini,
"Perkirakanlah beiapa lama unfuk wanita yang masih muda." Akan
tetapi sudah disebutkan juga keterangan yang mementaltkan jawaban

An-Nawawi, karena pada sebagian jalumya dikatakan bahwa yang

demikian terjadi setelah kedatangan utusan Habasyah. Sementara

kedatangan utusan Habasyah terjadi tahun ke-7 H, dan Aisyah saat itu
berusia 16 tahun, maka Aisyah sudah baligh dan perintah hijab sudah
turun. Adapun hujjah mereka yang tidak membolehkannya adalah

hadits Ummu Salamah yang masyhur, yakni sabdabeliau SAW, g$l
t*ii lapakah kamu berdua buta).Ia adalah hadits yang diriwayatkan

para penulis kitab As-Sunan dari riwayat Az-Zuhi, dari Nabhan
(maula Ummu Salamah), dari Ummu Salamah, dan sanodnva cukup
kuat. Kebanyakan yang drjadikan cacat baginya adalah periwayatan
Az-ztthi yang menyendiri dari Nabhan, tetapi ia bukan cacat yang
menguangi akurasi hadits, sebab orang yang dikenali oleh Az-zuhi
dan dikatakannya sebagai budak Ummu Salamah, lalu tidak ianggap
cacat oleh seorang pun, maka riwayatnya tidak ditolak.

Untuk mengompromikan kedua hadits ini bukan dikatakan
bahwa peristiwa Aisyah terjadi lebih dahulu, atau pada kisah yang
disebutkan Nabhan terdapat sesuatu yang terlarang bagi wanita untuk
melihatnya. Pandangan yang membolehkan dikuatkan oreh praktek
yang terus berlangsung, dimana kaum wanita diperkenankan pergi ke
masjid-masjid, pasar-pasar, melakukan safar deng:ur mengenakan
niqab (cadar) agar tidak dilihat oleh laki-laki. Namun, kaum laki-laki
tidak pernah diperintah mengenakan niqab agar tidak dilihat kaum
wanita. Hal ini menunjukkan perbedaan hukum antara kedua
kelompok. Inilah yang dijadikan hujjah oleh Al Ghazali untuk
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membolehkannya. Dia berkata, "Kami tidak mengatakan bahwa wajah

laki-laki adalah aurat bagi wanita sebagaimana wajah wanita bagi

laki-laki. Bahkan ia sama seperti wajah pemuda tampan yang belum

baligh bagi laki-laki, dimana diharamkan melihatnya jika

dikhawatirkan timbul fitnah dan bila tidak tak mengapa, sebab kaum

laki-laki senantiasa tersingkap wajahnya sedangkan wanita keluar

dengan memakai niqab (cadar). Sekiranya hukum mereka sama, tentu

kaum laki-laki akan diperintah untuk mengenakan niqab atau kaum

wanita dilarang keluar rumah."

116. Kaum Wanita Keluar Untuk Kebutuhan-kebutuhan Mereka

fl "-', -i;";'c';,Uu 
i^sc * ,y.i ,,, ,74 ,f

"{;'i li'}x c i;; o i'; ,l:t i,sw ,',rA'i'-3 ct'.)

,;x- G:;* ,r fi{u;u?i'&i *\t -uUt i\
"< 

i, o;i s ,i;"'r', ir" ei ,# ?ut l;1u ,G'-A * 6'or;t
'rj-".frl ',r'*'ti

5237. Dari Hisyam, dari bapaknya, aari eisyafr, dia berkata,

"saudah binti Zam'ah keluar pada malam hari, lalu Umar melihat dan

mengenalinya. Ia berkata, 'Demi Allah, sesungguhnya engkau wahai

Saudah tidak tersembuny bagi kami'. Ia pun kembali kepada Nabi

SAW dan menyebutkan hal itu dan Nabi SAW saat itu di kamarku

sedang makan malam dan di tangannya terdapat sepotong daging,

kemudian Allah menurunkan wahyu kepadanya, lalu diangkat darinya

sementara beliau bersabda, 'Sungguh Allah telah mengizinkan kalian

keluar untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan kalian'. "
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Keterangan Hadits:

Imam Bukhari menyebutkan hadits Aisyah, "saudah ketruar

untuk kebutuhannya." Masalah ini sudah disebutkan pada tafsir suratr

Al Ahzaab disertai penjelasan cara menggabungkannya dengan hadits

mengenai latar belakang turunnya perintatr hijab. Saya sebutkan di
tempat itu tanggapan terhadap Iyadh atas pernyataannya bahwa

Ummahatul Mukminin diharamkan merurmpakkan bentuk mereka

meskipun sudah bercadar dan terbungkus kain. Kesimpulan dalam

menolak pendapatnya adalah banyaknya riwayat yang mengatakan

mereka menunaikan haji dan thawaf serta keluar ke masjid-masjid di
masa hidup Nabi SAW dan sesudatrnya.

117. Istri Minta Izin Kepada Suaminya Untuk Keluar Ke Masjid
dan Selainnya

iiat Usiit ti1 :'rt-,j ir i' * ,4t f ,y.,i c
ll',i..J-)i" "^*lt

5238. Dari Salim, dari bapaknya, dari Nabi SAW, "Apabila

salah seorang istri kalian minta izin ke masjid, maka janganlah kamu
melarangnya."

Keterangan Hadits:

(Bab wanita minta izin kepada suaminya untuk keluar ke masjid
dan selainnya). Ibnu At-Tin berkata, "Dibuatkan judul tentang keluar
ke masjid dan selainnya, seme,ntara hadits yang disebutkan hanya
berkenaan dengan masjid." Pernyataan ini ditanggapi Al Karmani
bahwa masalah keluar ke selain masjid dianalogikan kepada keluar ke
masjid. Letak persamaan antara keduanya cukup jelas. Namun,
dipersyaratkan bahwa semuanya kondisi itu aman daripada fitnah.

,t'L *
Jt€*i
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Hadits Ibnu Umar tentang ini sudah dijelaskan pada pembahasan

tentang shalat.

118. Apa-apa yang Dihalalkan Untuk Masuk dan Melihat Kepada

Wanita Sepersusuan

i; ,UG ri, W?nt *at iu.G e ,*i'* ,ii:.i ,/ l4 f
lut Jy, ,t,t-,i ;-'i osi oi'4i ,1;t1o;V$ *6);'u ,f
'* llr; *t ;v ?",,l; lr' J;t;e" ;rrt P iu' &
cl ,i' J;, t;- ,Lta ,ie ,:; j:u ,ry iy :Std ,:0):,

i' ,p lnt Jy, Jtx :':,i,lv ,,y')t *';!t ,i:fit d*)i
).*'of '"X. U;: ,l'^*,a Uo *)lL * *, i\,*i ,1,

.i,\ -)t,y ?:H t1 1sra:St'u i F-,\a UC .rqt 11;

5239. Dari Hisyam bin Urwatr, dari bapaknya, dari Aisyah RA,

dia berkata, "Paman sepersusuanku datang kepadaku dan minta izin

dariku. Aku enggan mengizinkannya hingga bertanya kepada

Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah SAW datang dan aku menanyainya

tentang hal tersebut. Beliau berkata, "Sungguh ia pamanmu malu

izinkan masuk. " Dia berkata, "Aku berkata, 'Wahai Rasulullah, hanya

saja yang menyusuiku adalah wanita, dan aku tidak disusui laki-laki'."
Dia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Dia itu pamanmu, maka dia

boleh masuk menemuimtr. " Aisyah berkata, "Peristiwa itu terjadi

setelah ditetapkan hijab atas kami." Aisyah berkata, "Diharamkan

karena sebab persusuan sebagaimana yang diharamkan karena sebab

nasab/kefurunan."

8O2 - FATHUL BAARI



Keterangan Hadits:

@ab apa yang dihalallwn untuk masuk doa melikert kcpada
wanitu sqpersusuctn). rmam Bukhari me,nyebutkan hadits Aisyah, dia
berkata" '?aman sepersusuanku datang dan minta iztn dariku."
Pembahasan hadits ini sudatr disebutkan secara lengkap pada awal
penrbahasan tentang nikatr. Ia menjadi dalil batrwa susuan memiliki
hukum yang sama dengan nasab dalam hal masuk kepada wanita dan
hukum-hukum lainnya.

119. Janganlah Seorang Wanita Bersentuhan Badan dengan
Wanita Lain, Lalu Menyebutkan Ciri-cirinya kepada Suaminya

* h, .k'*3t iu :JG a ht *a, )# c, i' * ,r
ilplfk v\l,iftif;t!,tli7c | ,*i

5240. Dari Abdullah bin Mas'ud. RA ia berkat4 Nabi SAW
bersabda, "Janganlah seorang wanita bersentuhan badan dengan
wanita lain, lalu menyebutl<an ciri-cirinya kepada suaminya, sehingga
sealran-akan suaminya melihat kepada wanita itu."

't ,pt ;vht *'Ct i6 'i6 lrr *l; ? 4- :Ju 6* y
,A\'*i'ik V rl ti:r:rr if;t if;, ir:

5241. Dari Syaqiq, dia berkata: Aku mendengar Abdullatr
berkata: Nabi SAW bersaMa, ,,Janganlah seorang wanita
bersentuhan bodan dengan wanita lain, lalu ia menyebut ciri-cirinya
kepada suaminya, seakan-akan (suaminya) melihat kepada wanita
ittt. "
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Keteransan Hadits:

(Bab janganlah seorang wanita bersentuhan badan dengan

wanita lain lalu menyebut ciri-cirinya kepada suaminya).

Demikianlah Imam Bukhari menggunakan redaksi hadits untuk judul

bab tanpa memberi tambahan. Lalu dia menyebutkan dua hadits

melalui dua jalur; Manshur dari Abu wa'il, dari Abdullah bin Mas'ud,

dan A1 A'masy, dari Syaqiq, dari Abdullah bin Mas'ud. Syaqiq yang

dimaksud adalah Abu Wa'il sendiri.

a1f;St ll'pr tl| 1 (Janganlah seorang wanita bersentuhan

badan dengan wanita lain). An-Nasa'i menambahkan dalam

riwayatnya, gt jt qilt e @ada satu kain).

q\ F"'fs V)1. r4;lt lnio menyebutkan ciri-cirinya kepada

suaminya, seakan-akan [suaminya] melihat kepada wanita itu). Al

Qabisi berkata, "Ini merupakan alasan Malik dalam menetapkan

sumber hukum 'syaddu dzari'ah' (menutup jalan menuju kerusakan),

karena hikmah larangan ini adalah dikhawatirkan suaminya tertarik

kepada ciri-ciri yang disebutkan sehingga ia menceraikan istrinya,

atau menimbulkan fitnah sebab menyebutkan ciri-ciri wanita yang

disebutkan." Dalam riwayat An-Nasa'i disebutkan dari Masruq, dari

Ibnu Mas'ud, 
'h')t',y?t lj afdr i1';St ;6 1 (langanlah wanita

bersentuhan badan dengan wanita lain dan iangan pula laki-laki

dengan laki-laki). Tambahan ini tercantum dalam hadits Ibnu Abbas

yang dikutip pula olehnya. Sementara Imam Muslim dan para penulis

kitab ls-,Srznan menyebutkan dari hadits Abu Said dengan redaksi

lebihpanjans, rj,f.lrtt:V d'apt ptt,hltb'c i\y'St p-t
yit e oilt iiir-dt ,# 11 ,.t-rit '1?t e &1, Jl.,h")t ,#.
..r-tlt (Janganlah seorang laki-laki melihat kepada aurat laki-laki

dan janganlah seorang wanita melihat kepada aurat wanita. Jangan

seorang laki-laki bersentuhan dengan laki-laki lain dalam satu kain,
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dan jangan seorang wanita bersentuhan dengan wanito lain dalam

satu kain).

' An-Nawawi berkata, "Dalam hadits ini terdapat larangan bagi

laki-laki melihat aurat laki-laki, dan wanita dengan wanita. Ini
termasuk masalah yang tidak diperselisihkan. Demikian juga laki-laki
dengan wanita dan sebaliknya. Hukumnya haram menurut ijma'. Nabi

SAW menyebutkan hukum laki-laki melihat aurat laki-laki dan wanita

melihat aurat wanita untuk menyitir bahwa hukum melihat aurat

lawan jenis lebih utama dilarang, kecuali suami istri, karena masing-

masing pasangan suami-istri boleh melihat aurat pasangannya. Hanya

saja terdapat perbedaan tentang melihat kemaluan, tetapi yang lebih

benar diperbolehkan hanya saja tidak disukai bila tanpa sebab.

Adapun laki-laki dan wanita yang haram menikah, maka menurut

pendapat yang shahii boleh melihat satu sama lain pada bagian di atas

pusar dan di bawah lutut." Dia berkata, "Semua yang kami sebutkan

tentang pengharaman berlaku saat tidak ada kebutuhan, dan

pembolehan saat tidak disertai syahwat."

Hadits ini mengharamkan bersentuhan kulit laki-laki dengan

laki-laki tanpa pelapis selain kondisi darurat, kecuali be{abat tangan.

Kemudian diharamkan menyentuh aurat orang lain dengan bagian

badan apapun menurut kesepakatan. An-Nawawi berkata, "Di antara

musibah yang melanda dan banyak diremehkan kebanyakan manusia

adalah berkumpul di tempat-tempat pemandian. Bagi siapa yang

berada di tempat tersebut agar memelihara pandangannya, tangannya,

dan lainnya, agar terhindar dari aurat orang lain, lalu menjaga

auratnya dari pandangan selainnya. Selain itu, wajib mengingkari

mereka yang melanggar hal itu bagi siapa yang mampu. Kewajiban
mengingkari ini gugur hanya karena dugaan tidak akan diterima,
kecuali jika orang yang mengingkari khawatir timbul fitnah bagi

dirinya atau orang lain. Kebanyakan persoalan yang terkandung di bab

ini sudah dijelaskan pada pembahasan tentang bersuci.
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120. Perkataan Seorang Laki-Iakir "Malam Ini Aku akan

Berkeliling Di Antara Istri-istrikuD

W',3tt i Lt:.l, jti ,j6 ;;:; €j * "j * o)G i, *
W e'US t;i-l;tk $ ,if;t ru. 4t "u*1 :;it1Jr

i ,,*Jvii ,:qL'ir;'lt.l,r ,s o\#,3,ti:,jr ii iui .ar

1. . c t\ z c.*A.,;\l ;:t{j ,,*1- lJ .11 o'Ct o1

5242. Dari Ibnu Abi Thawus, dari bapaknya" dari Abu Hurairatr,

dia berkata, "Sulaiman bin Daud AS berkata, 'Sungguh malam ini aku

akan berkeliling pada seratus wanita. Setiap wanita akan melahirkan

anak yang berperang di jalan Allah'. Malaikat berkata kepadanya,

'Katakan; insya Allah (ika Allah menghendaki)'. Namun dia tidak
mengucapkannya dan lupa. Lalu dia berkeliling pada wanita-wanita

itu dan tidak satu pun di antara mereka yang melahirkan kecuali satu

wanita separoh manusia. Nabi SAW bersabda, 'Sekiranya ia
mengucaplran insya Allah tentunya ia tidak melanggar, dan itu lebih

diharaplran bagi kebutuhannya'. "

Keteranean Hadits:

@ab perl<ataan seorang laki-laki, "Malam ini ahr akan

berlreliling di antara istri-istriht"). Pada pernbahasan tentang bersuci

sudatr disebutkan bab dengan judul, "Orang yang berkeliling kepada

istri-istrinya dengan satu kali mandi", ia dekat dengan malcna judul

bab di tempat ini. Hukum perbuatan ini dalam syariat Muhammad

adalatr tidak boleh dilakukan terhadap istri-istri, kecuali seorang laki-

laki memulai pembagian, seperti ia menikah beberapa wanita
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sekaligus, atau ia baru saja kembali dari safar. Diperbolehkan juga

ap abila istri-istri mengizinkan dan meridhainya.

Imam Bukhari meriwayatkan hadits di bab ini dari Mahmud,

dari Abdurrazzaq, dari Ma'mar, dari Ibnu Thawus, dari bapaknya, dari

Abu Hurairah RA. Matrmud yang dimaksud adalah Ibnu Ghailan.

Riwayat ini dinukil dari Abdurrazzaq oleh gurunya yang bernama Abd

bin Humaid seperti dikutip Imam Muslim dan Abbas Al Anbari yang

dinukil An-Nasa'i dan keduanya mengatakzn, ai'yt ;g,*s. (sembilan

puluh wanita). Sudah disebutkan pula secara detail pada biografi

Sulaiman bin Daud AS pada pembahasan tentang cerita para Nabi

penjelasan perbedaan tentang itu dan cara-cara menggabungkan

kompromi keterangan yang tampak berbeda disertai penjelasan hadits.

Ibnu At-Tin berkata, "Lafazh pada riwayat ini, 'tidak
melanggar', yakni keinginannya pasti tercapai, karena kata 'hanats'

(melanggar) tidak terjadi kecuali berkenaan dengan sumpah." Dia juga

berkata, "Kemungkinan Sulaiman bersumpatr untuk ifu." Aku berkata,
"Atau penekanan yang disimpulkan dari perkataannya, 'Sungguh aku

akan berkeliling' diposisikan sebagai sumpah."

Hadits ini dijadikan dalil yang memperbolehkan mengadakan

pengecualian setelah diselingi perkataan lain yang sedikit. Namun, hal

ini perlu ditinjau kembali seperti akan disebutkan pada pembahasan

tentang sumpah dan nadzar.

121. Tidak Boleh Mendatangi Istri di Malam Hari apabila telah
Lama Pergi, Karena Khawatir Termasuk Mencari-cari Khianat

Mereka atau Mendapatkan Kesalahan-kesalahan Mereka

:Jlt l*eb
 
4!l -Otv)J

J':.
1' + i;:; to

gre, r,u16>/?a*
*?" ;* lrok.Gri ^si S*'Sr;i;- oi;k_
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\t ,* )t ,S;',is ,J* yt *; ,9 * fr

${if ur;-xaltriai Jvitir

5243. Dari Muharib bin Ditsar, dia berkata: Aku mendengar

Jabir bin Abdullah RA berkata, "Nabi SAW tidak menyukai seseorang

datang kepada istrinya -setelatr lama bepergian- di malam hari."

2 oO ,.
! tl

Ptrl
6z

,o l'^'t)Y
5244. Dari Asy-Sya'bi, sesungguhnya dia mendengar Jabir bin

Abdullah berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Apabila salah seorang

kamu telah lama bepergian, maka jangan datang kepada istrinya di
malam lrari'."

Keteranean Hadits:

(Bab tidak boleh mendatangi istri di malam hari apabila telah

lama pergi, knrena khawatir termasuk mencari-cri khianat mereka

atau mendapatkan kes al ah an-kes al ahan mereka).

Judul bab yang disebutkan Imam Bukhari di tempat ini
merupakan redaksi pada sebagian jalur hadits yang dia kutip pada bab

ini, hanya saja terjadi perbedaan apakah ia bagian dari hadits atau

hanya perkataan periwayat yang disisipkan dalam hadits. Oleh karena

itu, Imam Bukhari cukup mengutip bagian yang sudah disepakati

langsung dari Nabi SAW. Adapun sisanya dia sebutkan pada judul

bab.

Disebutkan dalam riwayat Waki', dari Sufyan Ats-Tsauri, dari

Muharib, dari Jabir, dia berkata , Ot'o( 'tr-j * ?ot & l' Jh e
ff;;b &- ii r,{*t- Xl iili 5"7 gotututtah SAW melarang

seseorang datang kepada istrinya di malam hari untuk mencari

khianat mereka atau mencari-cari kesalahan mereka).Imam Muslim
meriwayatkan dari Abu Bakar bin Abu Syaibah, darinya, dan

demikian juga dinukil An-Nasa'i melalui riwayat Abu Nu'aim, dari
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Sufyan. Hal serupa diriwayatkan pula Abu Awanah dari jalur lain dari

Sufyan.

' Imam Muslim meriwayatkan dari Abdunahman bin Mahdi dari
Sufyan, tetapi dia berkata pada bagian akhimya, "Sufyan berkata: Aku

tidak tahu apakah bagran ini dalam hadits atau tidak", yakni lafazh,
"mencari khianat mereka atau mencari-cari kesalatran mereka 1

Kemudian Imam Muslim mengutip dari riwayat Syu'bah, dari

Muharib, dan mencukupkan pada bagian ymrg madu' (langsung dari

Nabi SAW) sama seperti riwayat Imam Bulfiari.

Lafazh 'atsaraatihlzl' merupakan bentuk jamak dari kata
'atsrah' artinya kesalatran. Dalam riwayat Imam Ahmad dan At-
Tirmidzi dari jalu lain dari Asy-Sya'bi, dari Jabir, disebutkan dengan

lafazh, ft d;; i'rT 9rr y q;eo'L:"Jr irfi pq$i' ,P ,-# | (jangan

kalian masuk kepada istri-istri yang ditinggalkan suaminya dalom
waktu lama, lcarena syetan berjalan di nbuh manusia pada aliran
darah).

6;* 'rill T:5, * ctl ag ffidak menyrkai seseorang datong

leepada istinya di malam hari). Dalam hadits Anas disebutkan, o,ilt';ti

* 'rl ";rv ;$y orsi ,)g iiil Uy_ i 'otrJi, * b, ,p
(sesungguhnya Nabi SAW tidak datang-setelah bepergian-kepada

istri-istrinya di malam hari, beliau biasa datang kcpada mereka pada
pagi hari atau sore hari). Hadits ini diriwayatkan Imam Muslim. Para

alrli bahasa berkat4 "Lafazh 'ath-thuruuq'bermakna datang di malam

hari setelah melakukan safar atau selainnya, dan dilakukan secara

diam-diam. Setiap yang datang pada malam hari disebut 'thaariq'."
Hal ini tidak digunakan kepada yang datang disiang hari melainkan
dalam konteks majaz, seperti dipaparkan pada akhir pembatrasan

tentang haji ketika membatras hadits kedua, yangmana dikatakan, f
)q ,gf 'O:P- @"ti"u tidak datang kepada istrinya di malam hari). Di

antaranya hadits, ry,6i * O* (Beliau datang di malam hari kepada
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Ali dan Fathimah). Sebagian ahli bahasa berkata, "Asal kata 'ath-

thuruuq' adalatr menolak dan memukul. Atas dasar ini, jalan disebut

'ath-thariiq' karena orang yang melaluinya memukulinya dengan

kakinya. Begitu pula orang yang datang di malam hari disebut

'thaariq ' karena umunnya ia butuh mengetuk pinfi (tharaqal baab)."

Dikatakan asal kata 'ath-thuruuq'adalah 'as-suhtun' (diam). Oleh

karena itu, orang yang tertunduk disebut 'lharaqa ra'sahu'. Ketika

malam umunnya kondisinya tenang, maka yang datang disebut
'thaariq'.

Redaksi pada jalur Ashim, dari Asy-Sya'bi, dari Jabir, JVI 6t

,$ fiii '-i:H \i t::$ n{'Ai (Apabila salah seorang kamu sudah lama

bepergian malm jangan datang kepada istrinya di malam hari).

Dikaitkannya larangan itu dengan lama bepergian mengisyaratkan

bahwa sebab larangan hanya didapatkan saat itu. Hukum berlaku

sesuai illat (sebab)nya, baik dalam menetapkan maupun

menafikannya. Ketika yang keluar di siang hari untuk kebutuharu,rya

dan pulang di malam hari tidak sama dengan yang datang.setelatr lama

bepergian, maka dia boleh datang di malam hari. Adapun kedatangan

setelah lama bepergian bisa mendatangkan perkara yang tidak disukai.

Mnngkin ia dapatkan istrinya tanpa persiapan dalam hal

membersihkan diri dan berhias sehingga terjadi kesenjangan

hutungan antara keduanya. Atau ia dapatkan istrinya dalam kondisi

tidak diridhai. Sementara syariat sangat menganjurkan menutup cacat

dan cela. Hal ini sudah diisyaratkan oleh sabdanya, "Mencari khianat

mereka atau mencari-cari kesalahan mereka." Atas dasar ini,

barangsiapa yang sudah memberitahu istrinya akan datang pada waktu

tertentu, maka ia tidak masuk dalam larangan ini. Pandangan ini sudah

ditegaskan Ibnu Khuzaimah dalam kitab Shahihnya. Kemudian dia

mengutip hadits Ibnu Umar, dia berkata, b P, *V \t * Ut i*
,th'i
datang dari suatu peperangan, lalu bersabda, "Jangan lcalian datang

i#f ir$' 'o\,1V',ti|i ,"dr tiF t ,lui l:? (Nabi sAw
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kepada wanita-wanita." Kemudian beliau mengirim orang untuk
memberitahukan bahwa mereka akan segera tiba).

. Ibnu Abi Jamrah berkata,'Di dalamnya terdapat larangan bagi
musafir untuk datang kepada istrinya secara tiba-tiba tanpa
pemberitahun sebelumnya. Adapun sebabnya adalah apa yang telah
disebutkan dalam hadits." Dia berkata pula, '?emah seseorang

mempermasalahkan hal ini dan ia melihat istrinya sedang bersama

seorang laki-laki. Ia diberi ganjaran demikian akibat
penyelisihannya." Dia hendak mengisyaratkan kepada hadits Ibnu
Khuzaimah dari Ibnu lJmar, dia bertat4 '*'t * in' & lt Jr"3 &
i:f;- 6 i?, t Ai 6y .o*; ula.>rl ,t3' O:y of (Rasutuilah

SAW melarang datang kepada istri di malam hari. Lalu dua orang
laki-laki datang kepada istrinya di malam hari dan masing-masing
mendapati bersama istrinya apa yang dia tidak sutrai). Dia
meriwayatkan pula dari Ibnu Abbas sama sepertinya dengan redaksi,

*; .o.i|t e -v,t 6iy5, (kedu.anya mendapati seorang laki-laki

bersama istrinya). Sementara dalam hadits Muharib dari Jabir
disebutkan , 'y,+, 

*fu! d"T^liiTt tt:*; * 6A ;f ie6,u a' + lf
v'l'^st ,y:1, oN oi e'*, *i' .p e'rrt 6ti g];lu,'et julii

(Sesungguhnya Abdullah bin Rawahah datang kepada istrinya di
malam hari dan ia dapati seorang wanita bersama istrinya. wanita
itu sedang menyisirnya, lalu dia menduga bahwa wanita itu adalah
seorang laki-laki, maka dia menganannglan pedang kepadanya.

Ketikn hal ini disampaikan kepada Nabi SAW, maka beliau melarang
seseorang datang kepada istrinya di malam hari). Hadits ini
diriwayatkan Abu Awanatr dalam Shahihnya.

Pada hadits ini terdapat anjuran saling mencintai dan mengasihi,
khususnya antara suami-istri, sebab syariat memperhatikan yang
demikian antara suami-istri, padahal masing-masing sudatr

mengetahui hal-hal yang biasa ditutup-tutupi dari orang lain, hingga
masing-masing mengetahui aib pasangannya. Meskipun demikian,
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syariat melarang datang kepada istri di malam hari agar tidak melihat

perkara yang membuat hati tidak senang, maka memperhatikan yang

demikian pada selain suami istri lebih ditekankan lagi. Disimpulkan

pula bahwa mencukur bulu kemaluan dan yang sepertinya di antara

perhiasan kaum wanita, tidak masuk larangan merubatr ciptaan. Lalu

dalam hadits terdapat anjuran tidak melakukan perkara yang bisa

menimbulkan buruk sangka terhadap seorang muslim.

122. Ingin Mendapatkan Anak

C *j iab, "l; l' );''t'.s :Jv 
7;L *|#, *

,.# u'61),# *F i,*'.k r:iir1ii ,b?

'i-ii t a;du ,iu *:r*r h' & it);iu'f rif Ui6
:Jv ,r1 I ,* ,6?i'l*.Ti t4 ,io {i'*+ ,>;- it
t/{'i,Ju;,Ffi.r:;i 6*fii ri6 .:,tay(.t qbi irv s
t t a t.. t'a. '. ^..Jl -tr:-t r ri.L-i.Jl l- i - ? '3.-,W.fi- )tl t,lu|"i ,7. -( !,.1 , fr-..3 1.
t. t? 3 a .. ''.i+^.ll Jz'a.i t {*

6}SJ '$3 :*Ft ui .j iv '8 '*t oi:*: :Jsil'lartt ;a
I .t

.tal.o.

'njd q_

5245. Dari Asy-Sya'bi, dari Jabir, dia berkata, "Aku pernatr

bersama Rasulullah SAW dalam suatu peperangan, ketika kami

kembali, aku bersegera di atas unta yang larrban. Kemudian aku

disusul penunggang dari belakangku. Aku menoleh dan ternyata

Rasulullatr SAW. Beliau bersabda, 'Apa yang membuatmu tergesa-

gesa?' Aku berkata, 'Sesungguhnya aku baru saja menikatr'. Beliau

bertanya, 'Engkau menikahi gadts atau janda?'Aku berkata, 'Janda'.

Beliau bersabda, 'Mengapa bukan gadis; engkau bercanda dengannya
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dan ia bercanda denganwu'. Ketika kami telah dekat dan hendak
mastrk (Maclinah), beliau pun bersabd4'Perlahanlah hingga kamu
masuk maiam-yalcni, sore hari-agar yang lasut dapat menyisir, yang
ditinggal pergi dapat mencukur'." Dia berkata, seorang yang
dipercaya menceritakan kepadaku, sesungguhnya beliau bersabda

dalam hadits ini, "Al Kais... Al Kais... watrai Jabi/', yakni anak.

:J$'*);a\t ,* Ct'oir;U;ht *>rnr # r re ,r
'r 

rr,?Jj'^;)t'rvr ,* ,*f *'yU <i lf'.*t rit

{tr |!b ,*, itL ilr Jb.i,r J;, iU ,i6 l'tu^

*i rlLiit .u Ct * b * *^),f;ur i# Ac .o^SJ
/ ,2 a t.

"$l ;
5246. Dari Jabir bin Abdullatr RA, sesungguhnya Nabi SAW

bersabda, "Apabila engkau masuk di malam hari maka jangan englau
masuk kepada keluargamu hingga yang ditinggal pergi bercular dan
yang kusut menyisir." Beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda,
"Hendaklah engkau mendapatkan 'al kais... al kais...,." Riwayat ini
dinukil juga oleh ubaidillah dari wahb dari Jabir dari Nabi sAw
tentang 'Al Kais'.

Keteransan Hadits:

(Bab ingin mendapatl<nn anak). Yakni dengan cara sering
berhubungan intim dengan istri. Atau maksudnya anjuran berusaha
mendapatkan anak melalui hubungan intim, bukan sekadar menikmati
kelezatan. Persoalan ini tidak disebutkan dalam hadits di atas secara

tegas, tetapi Imam Bukhari mengisyaratkan kepada tafsir 'Al Kais'
seperti saya akan sebutkan. Abu Amr An-Nauqani mengisyaratkan di
krtab Mu'asyarah Al Ahlin dari jalur lain dari Muharib, dinisbatkan

1
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kepada Nabi SAW, bersabda, 'rji *'tW i;; Xti

7A5 i;$'s ,,io\t (Hendaklah kalian mendapatkan anak dan carilah

ia, sesungguhnya ia adalah buah hati dan penyejuk mata, waspadalah

kamu terhadap yang manduls. Hadits ini termasuk mursal n.Imun

sanadnya cukup kuat.

Imam Bukhari meriwayatkan hadits pertama di bab ini dari

Ivlusaddad, dari Husyaim, dari Sayyar, dari Asy-Sya'bi, dari Jabir RA.

Pada sanad ini dikatakan 'odari Sayyar", sementara pada "Bab

Menikahi Wanita-wanita Janda", disebutkan dari An-Nu'man, dari

Husyaim dengan lafazh, "Ia berkata: Sayyar menceritakan kepada

kami." Demikian juga pada bab sesudahnya, "Ya'qub Ad-Dauraqi

menceritakan kepada kami, Husyaim menceritakan kepada kami,

Sayyar memberitakan kepada kami." Pada sanad ini disebutkan juga

"dari Asy-Sya'bi", sementara pada riwayat Abu Awanah dari Syuraih

bin An-Nu'man, dari Husyaim disebutkan, "Sayyar menceritakan

kepada kami, Asy-Sya'bi menceritakan kepada kami." Kemudian

Imam Ahmad meriwayatkan melalui jalur lain, "Aku mendengar Asy-

Sya'bi."

*', * Xo' ,rp Ut t vt lxami kembali bersama Nabi SAll)

Penjelasannya sudah dipaparkan pada bab "Menikahi Wanita-wanita

Janda."

-it+ ir(- ,U t;b$ ,p llltngga kamu masuk malam hari,

yaloti sore hari). Penafsiran ini tercantum dalam hadits itu sendiri. Di
sini terdapat isyarat untuk memadukan antara perintatr masuk di

malam hari dan larangan datang di malam hari, bahwa perintah masuk

berlaku ditengah malam, sedangkan larangan berlaku di sela-sela

malam. Pada akhir pembahasan Umrah sudah disebutkan cara

memadukan antara keduanya, bahwa perintah masuk di malam hari

berlaku bagi siapa yang telah memberitahu kedatangannya dan mereka

telah siap menyambutnya, sedangkan larangan berlaku bagi yang

belum melakukan hal itu.
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'a7, e- .rE u i,r$jt i.r3i' '$.r#r 
t.ii d i6 if tA at';1

(Qrang yang dipercaya menceritakan padaht bahwa beliau SAW

bersabda pada hadits ini, "al Kais... al kais... wahai iabir", yaloi
anak). Orang yang berkata, 'Me,nceritakan kepadaku" adalah

Husyaim. Al Ismaili berkata, "seakan-akan Imam Bukhari

mengisyaratkan batrwa Husyaim menerima tambatran ini dari

Syu'batr, karena dia menyebutkan jalur Syu'batr setelah hadits

Husyaim." Al Karmani mengemukakan pandangan yang ganjil seraya

berkata, "Orang yang mengucapkan, 'menceritakan kepadaku', adalatt

Husyaim atau Imam Bulfiari." Pandangan ini hanya didasarkan pada

tekstual, tetapi yang menjadi pegangan batrwa yang mengatakannya

adalah Husyaim seperti disitir Al Ismaili.

'#l ,P ,yU rA >tir aiei $1 l,lpabila engkau masuk di malam

hari, maka jangan engkau masuk kcpada istrimu). Makna 'masuk'

yang pertama adalatr 'datang', yalari jika engkau datang (tiba) di

negerimu malam hari, maka jangan engkau masuk ke rumahmu.

i,i ,j6 (Dia berkata, "Beliau berkata...'). Dalam riwayat An-

Nasa'i, dari Ahmad bin Abdullatr bin Al Hakam, dari Muhammad bin

Ja'far disebutkan, "Dia berkata, dan beliau berkata", yakni;

mencantumkan lafazh 'dan'. Demikian juga diriwayatkan Ahmad dari

Muhammad bin Ja'far. Adapun lafazlmy4 "Dia berkata, dan

Rasulullatr SAW bersabda 'Apabila engkau masuk maka hendaklatr

engkau mendapatkan al kais... al kais...'."

ugit ,f 'J, * \, * d'* tg ,f ?t * !,'gr 4t
(Riwayat ini dinuHl juga Waidillah dari Wahb, dari Jabir, dari Nabi

SAW tentang al lais). Ubaidullah adalah lbnu Umar Al Umari. Wahab

adalatr Ibnu Kaisan. Adapun yang menjadi pendukung di sini pada

hakikatnya adalah Wahab, hanya saja lmam Bukhari menisbatkannya

kepada Ubaidullah, karena hanya dia yang mengutipnya dari Wahab.

Memang benar bahwa Muhammad bin Ishaq telatr meriwayatkan

hadits ini dari Wahab bin Kaisan dengan panjang lebar dan di
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dalamnya terdapat kandungan bab di atas. Hanya saja dinukil dengan

lafazh lain seperti akan saya jelaskan. Riwayat Ubaidullah bin Umar

sudah disebutkan melalui sanad yang maushul di awal pembahasan

tentang jual-beli di sela-sela hadits yang bagian awalnya berbunyi,

,* erw.6 1ry C *j iv h, P ,;t't * (Aku bersama Nabi

SAW pada suatu peperangan, lalu untaku membawaku dengan

lamban). Kemudian disebutkan hadits tentang kisah unta secara

panjang lebar. Di dalamnya disebutkan kisah pemikahan Jabir dan

sabdanya, *>\fJ q+ri 4:A ,6i (mengapa bukan gadis; engkau

bercanda dengannya dan ia bercanda denganmu). Di dalamnya

dikatakan juga, ',r-3lt '*gtt .3* tiy ,?:s U:, 6i lKetahuitah,

sesungguhnya engkau akan tiba. Apabila engkau telah tiba maka al
kais ... al knis ...). Kata 'al kais' mrtngkin berupa anjuran atau bisa juga

peringatan agar tidak meninggalkan hubungan suami-istri. Al
Khaththabi berkata, *Al Kais di tempat ini bermakna 'hati-hati'.
Terkadang 'al kais 'bermakna lembut dan mengambil tindakan secara

tepat." Ibnu Al Arabi berkata, *Al Kais adalah akal. Seakan-akan

beliau SAW menjadikan perbuatan mendapatkan anak sebagai

tindakan yang cerdas." IJlama selainnya berkata, "Maksudnya adalah

mewanti-wanti agar tidak lemah dalam melakukan hubungan intim.
Seakan-akan beliau SAW memberi dorongan untuk melakukannya."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, Ibnu Hibban menegaskan dalam

kitab Shahihnya setelah mengutip hadits ini bahwa 'al kais' artinya

senggama. Adapun penjelasannya seperti yang telah disebutkan.

Pandangan ini dikuatkan lafazh pada riwayat Muhammad bin Ishaq,

t:-.5 ie ,J..;lti ti* $$ l,lpabila engkau datang maka kerjakan

pekerjakan yang baiHcerdas). Lalu di dalamnya dikatakan, :)A'J'6
';+i'oi gli &i {l; ti,' .,r; i' i'*1i\:ipiiji,ri-.,.'-( ',b bn
'&bi ,i; W'+ ,jr,i :8$ ,bvi c"l ,c.l6 ,u:t te eabir

berlrata, "Kami masuk ketika sore hari. Aku pun berkata kepada

istrila4'Sesungguhnya Rasulullah SAW memerintahkanku untuk
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melakukan peketjakan *l kais'. Ia berkata, 'Aku dengar dan taat,

tetaplah di tempatmu'. Beliau berkata, 'Aku melewati malam

bersamanya hingga shubuh"'). Hadits ini diriwayatkan Ibnu

Khuzaimah dalam kitab Shahihtya.

Iyadh berkata, "Imam Bukhari dan ulama lainnya menafsirkan

kata 'al kais' dengan arti mendapatkan anak dan keturunan. Ini adalah

penafsiran yang benar." Penulis kitab Al Af'al berkata, "Dikatakan,
'kaasa ar-rajul fii amalihi', artinya laki-laki itu cerdas dalam

pekerjaannya." Asal arti kata 'al kais 'adalah pandai seperti dikatakan

Al Khaththabi, tetapi ia bukanlah makna satu-satunya di tempat ini. Di
antaranya pula hadits , ,y ',i,b\t-l ,??r rf;.6,',t*j * O$ U u,{{lt
6tT * '€i (Orang yang pandai adalah orang yang dapat

menundukkan dirinya dan mengerjakan sesuatu untuk setelah

kematian, dan orang yang dungu adalah yang dirinya mengikuti hawa

nafsunya).

123. Wanita yang Ditinggal Pergi Mencukur Bulu Kemaluan dan
yang Berambut Kusut Menyisir

*i rrciot& dttg i,)v lt* / ,G.f ,#t,f
t' t ?c ,. - -? - /' o",)-F C,* JLe A--r ,y-{t ,r q-j tK tiUi * ,g:'y e

€t*. )U,A UK {* q-,*'# *'UUrr,#
*h' & :' );iCt tiv'*u;,rL); d:,,ui c *,i
r'&\ii :)u ,/7 * 4y j\:t J;, ri ,'.ii, *,
tF,..l9, :Jti .,3'J, |J :Jv \6 ii 6.|i ,,Ss .e ,*
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& t*f ilw ,Fq q; Ars w :Jv s.ir*>u: tlbi
.l^att i,.xi,lirt Jt 

"L+.x',,#. -iW bf- $ | b'i
5247. Dari Asy-Sya'bi, dari Jabir bin Abdullatr, dia berkata,

"Kami pernah bersama Rasulullah SAW dalam suatu peperangan.

Ketika kembali dan kami me,ndekati Madinah, aku bersegera di atas

untaku yang lamban. Lalu aku disusul seorang penunggang di

belakangku dan menusuk untaku dengan tongkatnya, maka untaku

berjalan sebagaimana e,ngftau lihat unta terbaik berjalan. Alu menoleh

ternyata beliau adalah Rasulullatr. Aku berkata, 'Wahai Rasulullah,

sesungguhnya aku masih dalam masa pengantin baru'. Beliau

bertanya" 'Apakah engkau telah menikah? 'Aku berkata, 'Benar!'
Beliau bertanya, 'Apakah gadis otau janda?"' Beliau berkata, "Aku
bsrkat4 Janda'. Beliau bersaUOa, 'Mengapa bulran gadis; engluu

bercanda dengawrya dan ia bercanda denganmu'." Dia berkata,

"Ketika kami tiba, kami pun pergr hendak masuk, maka beliau

bersabd4 'Perlahanlah hingga kamu masuk malam hari-yaloi waldu

sore-agar yang htsut menyisir dan yong ditinggal pergi menanhtr'."

tsetgfgnean:

(Bab wanita yang ditinggal pergr mencahr bulu kemaluan dan

yang berambut htsut menyist). Pelafalan kata-kata ini sudah

disebutkan pada alfiir pembatrasan umratr. Adapun penjelasan hadits

sudatr dijelaskan pada bab sebelumnya.
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124. Janganlah mereha menampahkan perhiasan mereka hecuali

kepada suami mereka -Hingga Firman-Nya- belum mengerti

tentang aurat wanita. (Qs. An-Nuur [24]: 3l)

, iut Jr, 7'i vss! :o'g:\ o1t'.;l*t ,Jv l)c i: ?
osi-'rsyil, * i ,p tfc. V-i i; *: # ?'t

,Jw -y-*Jrr*i;A?" ,* ,4,7Gbi} C ;
.a, .u

lr)l J*ii
...,:

At . -bx9.' 9.

.t*v

5248. Dari Abu Hazim, dia berkat4 "Orang-orang berbeda

pendapat; apakah yang digunakan mengobati luka Rasulullah SAW
pada perang uhud? Mereka bertanya kepada Satral bin Sa'ad As-Sa'idi
-dan dia termasuk satrabat Nabi SAW yang terakhir hidup di Madinah-
maka dia berkata, 'Tidak ada seorang pun di antara manusia yang

lebih tahu tentang itu dibanding aku. Adapun Fathimatr AS mencuci

darah dari wajah beliau dan Ali datang membawakan air dalam

tamengnya. Lalu ia mengambil tikar kemudian dibakar dan

ditempelkan ke lukanya'."

Keteranean Hadits:

(Bab dan janganlah mereka menampal<kan perhiasan merelca

kecuali kepada suami-suami mereka). Dalam riwayat Abu Dzar
disebutkan, "Hingga firman-Nya, 'aurat wanita'." Dengan tambatran

ini maka tampak kesesuaian antara hadits dan judul bab.

;>rl-lr ,liL +u',rr{ ,,* y:;Zi:*i /61 }
i\
,i.

,:O';; "r'+ +t ,yj * :6r.. At-At *t ,f
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Imam Bukhari meriwayatkan hadits di bab ini dari Qutaibah bin

Sa'id, dari Sufyan, dari Abu Hazim. Sufyan yang dimaksud adalah

Ibnu Uyainatr.

ilb gri ft (Dari Abu Hazim). Dia adalah Salamah bin Dinar.

Dalam riwayat Ali bin Abdullatr dari Sufyan dikatakan, "Abu Hazim

menceritakan kepada kami", dan hal ini sudah disebutkan pada bagian

akhir pembahasan tentang jihad.

fr ...!,6r ',illr (Orang-orang berbeda pendapat...). Di sini

terdapat isyarat bahwa sahabat dan tabi'in senantiasa menelusuri

keadaan-keadaan Nabi SAW dalam segala sesuatu hingga tentang

perkara seperti ini, sebab apa yang digunakan mengobati luka tidak

ada perbedaan hukum padanya selama ia suci. Meski demikian,

mereka tetap bimbang hingga mereka bertanya kepada siapa yang

menyaksik:mnya.

*i\.*j * t' .J., 4, yuJi b A. y f) 7 uei lota
termasuk sahabat Nabi SAW yang teralilir hidup di Madinah).

Pernyataan ini tidak memasukkan mereka yang masih hidup di antara

sahabat, baik di Madinatr maupun di luar Madinah. Adapun di

Madinah pada masa akhir kehidupan Satral terdapat Sa'ad bin

Mahmud bin Ar-Rabi' dan Muhammad bin Labid. Keduanya pernah

melihat Nabi SAW dan digolongkan sebagai satrabat. Namun, satrabat

yang diketatrui jelas mendengar langsung dari Nabi SAW di Madinatr

saat itu, maka tidak tersisa lagi selain Sa'ad, menurut pendapat yang

shahih. Sedangkan selain di Madinah, terdapat Anas bin Malik di

Bashrah, dan sahabat lainnya di selain Bashrah. Saya telah mengulas

hal ini dengan tuntas ketika membahas kitab Ulumul Hadits karya

Ibnu Shalah.

,t4 \'lbi"r;i /6, b ugt 6 (Tidak tersisa di antara manusia

seorang pun yang lebih tahu tentangnya dibanding ala). Secara

zhahir dia menafikan ada seseorang yang lebih tahu dibanding dirinya,

tetapi tidak menafikan bila ada yang tahu sama sepertinya. Namun,



u$gkapa.n sepcrti ini seringkali digunakan untuk menafikan 1'ans

sernisalnya. Pembahasan mengenai hadits ini sudah disebutkan naCa

bab "Perang Uhud". Adapun maksud penyebutannya di tempat im

adalah apa yang dilakukan Fathimah AS yaitu membasuh u'ajah

ayahnya, maka terjadi kesesuaian dengan ayat, yaitu boleh bagi wanita

menampakkan perhiasannya kepada bapaknya dan semua golongan

yang disebutkan dalam ayat itu. Namun, Al Mughlathai

mempertanyakan keabsahan hujjah dengan kisah Fathimah, karena

menurutnya ia terjadi sebelum turun perintah hijab. Untuk itu, dijawab

bahwa berdalil dengannya dalam konteks istishhaab (memberlakukan

hukum yang sudah ada. Penerj), sehingga terjadi kesesuaian dengan

ayat hijab yang turun sesudahnya. Jika dikatakan, pada ayat tersebut

tidak disebutkan paman dari pihak bapak dan paman dari pihak ibu.

Jawabannya dikatakan, penyebutan keduanya sudah cukup dengan

mengisyaratkan kepadanya, karena paman dari pihak bapak

menempati posisi bapak, sedangkan paman dari pihak ibu menempati

posisi ibu. Ada juga yang mengatakan karena keduanya bisa saja

menyebutkan ciri-ciri si wanita (keponakan mereka) kepada anak laki-
laki mereka. Demikian dikatakan Ikrimah dan Asy-Sya'bi. Atas dasar

itu maka keduanya tidak memakruhkamn wanita melepaskan

kerudungnya di hadapan pamannya, baik dari pihak bapak maupun

ibu. Pernyataan ini dinukil Ibnu Abi Syaibah dari keduanya namun

mayoritas ulama berbeda pandangan dengan mereka.

125. Dan Orang-orang yang Belum Batigh Di antara Kamu

'ri ;;.>i ,lit'&i * ?rt J, |t );, {by ,"y,

:Jti -e1ry U *-- 'Ay;, tt L €.k i';, ,€ :Jv trlis

'ia c#b ?nt *a, a$ ,.r '4- o-.G i i;lst * *
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r1s('y'i- V, ;a;'i Ji pj iL' \t .u it J*, e?
'"#,?i 

,1iitbu.. Jlr, ,$Ti, W; i3t ;f i a;ut't:

;t txr, i grt ; ,)*, J\;r:i- rybt ltt ;y "/
.*

5249. Dari Abdurrahman bin Abis, aku mendengar Ibnu Abbas

RA ditanya oleh seorang laki-laki, "Apakah engkau senantiasa

bersama Rasulullah SAW shalat hari raya; Adha atau Fithri?" Dia

berkata, "Benar, kalau bukan karena posisiku dengannya niscaya aku

tidak akan bersamanya"-yakni, pada saat usianya yang masih kecil-.

Dia berkata, "Rasulullah SAW keluar dan shalat lalu khutbah -dia

tidak menyebutkan adzan maupun qarnat- kemudian beliau

mendatangi wanita, lalu menasehati dan mengingatkan mereka serta

memerintahkan mereka umtuk bersedekah. Aku melihat mereka

melepaskan perhiasan yang ada pada tangan, telinga-telinga dan leher-

leher mereka dan menyerahkannya kepada Bilal. Kemudian beliau

SAW dan Bilal naik ke rumahnya."

Keteransan Hadits:

(Bab dan orang-orang belum baligh di antara kamu). Demikian

yang dinukil semuanya. Maksudnya menjelaskan hukum masuk ke

tempat wanita dan melihat mereka.

Imam Bukhari meriwayatkan hadits di bab ini dari Ahmad bin
Muhammad, dari Abdullah, dari Sufyan, dari Abdunahman bin Abis,

dari Ibnu Abbas. Ahmad bin Muhammad adalah Al Marwazi.

Abdullah adalah lbnu Al Mubarak. Sedangkan Sufyan adalah Ats-
Tsauri.
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9*r'U & (Uotuudnya, karena usianya yang masih kecil). Di

sini terdapat pengalihan alur cerita, Sementara dalam rirvayat

Sarakhsi dikatakan, "karena usiaku yang masih kecil", riwayat

disebutkan sebagaimana aslinya.

Wbi"ogtsi J\'uf "#fj @ku melihat mereka menjulurktn

tangan mereka uituk melepaskan perhiasan dari telinga-telinga dan

leher-leher merekn). Maksudnya, mereka menggunakan kedua tangan

mereka untuk melepaskan perhisan yang mereka pakai pada telinga-

telinga dan leherlehar mereka.

)\, il'r7tU- luenyerahkan kepada Bilat). Maksudnya, mereka

menyerahkan perhiasan itu kepada Bilal.

* dt J't"r: $ g\ j (Kemudian beliau dan Bilal naik ke

rumahnya). Maksudnya, kembali ke rumahnya. Penjelasan hadits ini
sudah diulas secara detail pada pembahasan tentang dua hari raya.

Faidah yang dapat dipetik dari pembahasan ini adalah kesaksian Ibnu

Abbas tentang apa yang dilakukan wanita-wanita saat itu. Ketika itu

dia masih kecil, maka wanita-wanita pun tak menutup diri darinya.

Adapun Bilal pada saat itu adalah seorang budak. Demikian jawaban

yang dikemukakan sebagian pensyarah Shahih Bukhari. Namun,
jawaban ini perlu ditinjau kembali, karena Bilal saat itu berstatus

merdeka, maka jawaban lebih tepat dikatakan, "Bisa saja saat itu Bilal
menyaksikan mereka tanpa menyingkap wajah." Namun, sebagian

ulama madzhab Azh-Zhahiri berpegang pada makna zhahir seraya

berkata, "Boleh bagi laki-laki melihat wajah dan kedua tangan wanita

yang bukan mahram." Mereka berhujjah pula bahwa Jabir

meriwayatkan hadits ini dengan redaksi, "Bilal membentangkan

kainnya untuk mengambil perhiasan itu dari mereka." Secara zhahir,

kondisi ini tidak terjadi melainkan yang tampak hanyalah wajah-wajah

dan tangan-tangan mereka.

As-

ini
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126. Perkataan Seorang Laki-laki Terhadap Sahabatnya, "Kamu
tidak melewatkan malam pengantinmu semalam?" dan Seorang

Laki-laki Menusuk Anak Wanitanya Di Pinggangnya Ketika

Memarahinya

x,,;"*v eri,*-,p: k t \Ffc 'Uu 
-n;ll,G r

* Ll,, *39r h' & l' );,iK; !r lip, u #-
.,5#

5250. Dari Aisyah, dia berkata, "Abu Bakar memarahiku dan

dia menusukku dengan tangannyapada pinggangku. Tidak ada yang

mencegatrku bergerak kecuali posisi Rasulullah SAW dan kepalanya

di atas pahaku."

Keteransan Hadits:

(Bab seorang laki-laki menusuk anak wanitanya di
pinggangnya dengan jarinya ketika memarahinya). Ibnu Baththal

menambahkan dalam penjelasannya di tempat ini, "Dan perkataan

seorang laki-laki kepada sahabatnya, 'kamu tidak melewatkan malam

pengantinmu semalam?"' Ibnu Al Manayyar berkata, "Disebutkan

hadits Aisyah tentang kisah Abu Bakar bersamanya, dan ini sesuai

unfuk persoalan pertama dari judul bab." Adapun persoaian kedua

disimpulkan dari sisi lain bahwa masing-masing perkara itu
dikecualikan pada sebagian keadaan. Perbuatan seseorang menusuk

pinggang anak wanitanya adalah terlarang kecuali untuk memberi

pelajaran. Begitu pula menanyai seseorang tentang apa yang terjadi

dengan istrinya adalah terlarang pada selain dengan tujuan menghibur

dan memberi kabar gembira."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, keterangan tambahan ini saya

temukan dalam naskah Ash-Shaghani, bab "Perkataan Seseorang...",
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lalu disesudahnya d.ikatakan, "Dan seorang laki-laki menusuk... dan

seterusnya." Adapun yang tampak bagiku, Imam Bukhari dengan

sengaja tidak menuliskannya dengan tujuan mencantum hadits yang

beliau sebutkan, yaitu perkataannya, "Kamu tidak melewati malam
pengantinmu semalam?", atau sesuatu yang mengindikasikannya. Hal
ini sudah disebutkan pada kisah Abu Thalhah dan Ummu Sulaim
ketika anak mereka meninggal, lalu Ummu Sulaim menyembunyikan
hal itu darinya, hingga Abu Thalhah makan malam dan tidur
bersamanya. Abu Thalhah menceritakan peristiwa itu kepada Nabi
SAW dan beliau bertanya, "Kamu tidak melewatkan malam
pengantinmu semalam?" Abu Thalhah menjawab, "Benar!" Hadits ini
dengan lafazh seperti tadi akan disebutkan pada awal pembahasan

tentang aqiqah. Sedangkan penjelasan kandungannya akan dipaparkan
pada pembahasan tentang hukuman bab "Orang yang Mendidik
Keluarganya tanpa Menyerahkan kepada Penguas a. "

Penutup.

Pembahasan tentang nikah mencakup 228 hadits marfu,. Di
antaranya 45 hadits mu'allaq (tanpa sanad lengkap) dan pendukung.
Adapun sisanya semuanya maushul (memiliki sanad lengkap). Hadits
yang diulang dalam pembahasan ini dan sebelumnya berjumrah 162

hadits, dan yang tidak terulang be{umlah 66 hadits.

Hadits-hadits ini diriwayatkan juga oleh Imam Muslim, kecuali
22hadits, yaitu; hadits Ibnu Abbas'sebaik-baik umat ini adalah yang
paling banyak istrinya', hadits Abu Hurairah 'sungguh aku adalah
pemuda yang khawatir perbuatan dosa', hadits Aisyah 'sekiranya
engkau singgah di suatu lembah', hadits 'Beliau meminang Aisyah,
maka Abu Bakar berkata, 'Hanya saja aku ini saudaramu', hadits Abu
Hurairah 'wanita dinikahi karena empat perkara', hadits Sahal
'Seorang laki-laki lewat dan mereka berkata; orang ini patut jika
meminang niscaya dinikahkan', hadits Ibnu Abbas 'diharamkan
karena hubungan nasab sebanyak tujuh golongan', hadits 'Nabi sAw
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menyerahkan anak tirinya kepada siapa yang bisa mengasuhnya'

(termasuk hadits yang mu'allaq), hadits Jabir tentang mengumpulkan

wanita dengan bibinya dalam satu pernikahan, hadits Ibnu Abbas

tentang mut'ah, hadits Salamatr 'siapa saja di antara laki-laki dan

wanita yang sepakat', hadits tentang mut'ah yang juga mu'allaq,

hadits Ibnu Abbas tentang tafsir meminang dengan sindiran, hadits

Aisyah 'dahulu pernikahan ada ernpat macam', hadits Khansa' binti

Khidam tentang pernikatranny4 hadits Ar-Rabi binti Mu'awwidz

tentang memukul duf dr pag hari pemikatran, hadits Aisyatr

'sesungguhnya Anshar me,nyenangi permainan', hadits Anas

'biasanya jika beliau lewat dekat tempat tinggal Ummu Sulaim maka

beliau masuk kepadanya' (hadits ini juga mu'allaq sedangkan sisanya

dinukil juga oleh Muslim), hadits Shafiyatr binti Syaibatr tentang

walimah, hadits 'Nabi SAW tidak memberi batasan waktu', yakni

dalam hal walimah (hadits mu'allaq), hadits Abu Htrairatr tentang

memuliakan tamu, hadits Mu'awiyatr bin Haidatr 'tidak meninggalkan

istri, kecuali di rumah' (hadits mu'allaq), dan hadits Ibnu Abbas

tentang kisah menjauhi istri-istri. Dalam pembahasan ini terdapat juga

36 atsar dari sahabat dan tabi'in.
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